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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0706387-77.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 JULIANE DE MATOS ARAÚJO

 ADVOGADO(A):

 JULIANE DE MATOS ARAÚJO – OAB/MT 18.347 OAB/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por JULIANE DE MATOS ARAÚJO em benefício próprio, referente a Guia 

nº 90473 recolhida em duplicidade.

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 pela 

parte representada para finalidade de “receber e dar quitação”.

 E-mail para comunicação.

 Certidão do Gestor da Vara atestando a não utilização da Guia para a 

diligência do oficial de justiça.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 15 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

REQUERENTE(S):

 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(A):

 FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB/MT 5.736/0

Vistos, etc.

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

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em relação à Guia de nº 27922 

recolhida de forma indevida.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

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

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

jurídica;

 Nome completo do beneficiário;

 CPF do beneficiário;

 Data de Nascimento do beneficiário;

 Endereço completo do beneficiário;

 EMAIL para comunicação;

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

Não pode ser conta poupança);

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

em atos do processo tal como Recurso de Apelação;

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

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

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 15 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 132/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 03 (três) dias de usufruto de 

compensatória, pelo Gestor Judiciário Reynaldo Botelho da Fonseca 

Accioly Júnior, do(a) Secretaria - Juizado Especial da Fazenda pública, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0706586-02.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) OACIL CONCEIÇÃO DA SILVA MARIAN, 

matrícula nº. 5521, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - Juizado 

Especial da Fazenda Pública - SDCR, para exercer, a função de confiança 

de Gestor Judiciário Substituto, no período de 23/03/2018, 26/03/2018 e 

27/03/2018 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 16 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 124/2018-GRHFC

* A Portaria nº 124/2018-GRHFC - referente à escala de Plantão Judiciário 

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

semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de abril de 2018, das áreas cível 

e criminal - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

PORTARIA Nº 133/2018-GRHFC

* A Portaria nº 133/2018-GRHFC - referente à escala de Plantão Diário, 

para a Custódia, dos Oficiais de Justiça da Zona Presídio, lotados na 

Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o mês de abril/2018 - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1181503 Nr: 44250-56.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GERALDO FERREIRA, GILCEZAR ZENY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGPARANÁ S/A, IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS JAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE - 

OAB:41.494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERNANDO DAL PIZZOL 

- OAB:29.350/PR, ANA MARIA WOYCIECHOWSKI - OAB:60.889/PR, 

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI - OAB:15.839/PR, JOEL CRISTIANO 

GRAEBIN - OAB:42855/RS

 Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, mediante a juntada da via original de 

quitação, tendo em vista que a Portaria nº 64/2013/DF veda a 

apresentação de fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como depósitos/transferências 

realizados on-line.

Apresentado o documento nos termos acima, conclusos.
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Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no item 2.7.5 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observada as providências 

pertinentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 995022 Nr: 21005-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BRASIL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de “IMPUGNAÇÃO” interposta por OSMAR BRASIL DE ALMEIDA, 

por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA (PROCESSO Nº 59123-32.2014.811.0041 CÓDIGO 

947963), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005, 

devendo ser processada nos moldes já definido pela Lei de Regência.

Assim sendo, revogo a decisão de fl. 53, e determino a intimação da 

devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 972911 Nr: 10638-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDRINES SILVA CRUZ FERREIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Pugna a parte autora, em síntese, pela intimação do administrador judicial 

para que informe se os seus créditos preenchem os requisitos do artigo 

84 da Lei de Regência, bem como pela sua inclusão na “lista de credores”, 

com o consequente pagamento (fls. 68/73).

 Assim, intime-se o administrador judicial para que manifeste no prazo de 

05 dias úteis.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270422 Nr: 27801-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GOMES DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

OAB:5.264/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

EDMILSON GOMES DOS SANTOS promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041– Código 

1146110), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 15, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 15, foi 

efetivada via DJE nº 10183, publicado em 23/01/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado do 

crédito até a data do pedido de recuperação judicial, o indeferimento da 

petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no parágrafo único, 

artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270438 Nr: 27816-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO SANTANA CABRAL, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - 

OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Visto.

ROGÉRIO SANTANA CABRAL promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041– Código 999210), todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 19, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 19, foi 

efetivada via DJE nº 10185, publicado em 25/01/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado do 

crédito até a data do pedido de recuperação judicial, o indeferimento da 

petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no parágrafo único, 

artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.
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 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270426 Nr: 27805-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA LOPES DE BARROS, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

BENEDITA APARECIDA LOPES DE BARROS promove a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (Processo nº 

51808-16.2015.811.0041– Código 1061850), todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 16, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 16, foi 

efetivada via DJE nº 10183, publicado em 23/01/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado do 

crédito até a data do pedido de recuperação judicial, o indeferimento da 

petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no parágrafo único, 

artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246164 Nr: 19950-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULES MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CUNHA PEREIRA - 

OAB:MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

EULES MACHADO DA SILVA promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UNIÃO TOTAL 

ENGENHARIA LTDA (Processo nº 19950-93.2017.811.0041– Código 

1246164), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 15, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 15, foi 

efetivada via DJE nº 10111, publicado em 29/09/2017.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de trazer aos autos cópia da sentença 

que originou o crédito, assim como a certidão de trânsito em julgado, o 

indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no 

parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1091182 Nr: 6669-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

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

MIRANDA - OAB:9779, DIEGO DA COSTA MARQUES - OAB:17154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258811 Nr: 23960-83.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA KAROLINE DE ALMEIDA COSTA, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DENISE DEIRANE DE 

OLIVEIRA - OAB:11937, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485

 Visto.

THALIA KAROLINE DE ALMEIDA COSTA promove a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE OLHETE 

RESTAURANTE EIRELLI ME (Processo nº 34536-09.2015.811.0041– 

Código 1025409), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 34, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 34, foi 

efetivada via DJE nº 10152, publicado em 06/12/2017.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado do 

crédito até a data do pedido de recuperação judicial, o indeferimento da 

petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no parágrafo único, 

artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164661 Nr: 37804-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECB COMERCIAL BAZAR LTDA, PAN XIAOXIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIEN CHIN HUEI - 

OAB:162143/SP, DAVID CHIEN - OAB:317.077/SP, GLEICE CHIEN - 

OAB:346499, JAQUELINE PAVAN - OAB:342.011/SP, NATALIA 

GALVÃO COSTA - OAB:354.210, WILSON DONATO - OAB:114.809/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ECB COMERCIAL BAZAR LTDA, REPRESENTADA POR PAN XIAOXIAO 

promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE COMERCIAL OURINHOS (Processo nº 

22771-07.2016.811.0041– Código 1129404), todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 14, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 14, foi 

efetivada via DJE nº 10072, publicado em 02/08/2017.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de trazer aos autos os documentos 

originais ou cópias autenticadas dos documentos que legitimaram seu 

crédito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111936 Nr: 15496-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO QUEIROZ MACHADO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

CARLOS AUGUSTO QUEIROZ MACHADO promove a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO junto a FALÊNCIA DE AUTO VIAÇÃO 

PRINCESA DO SOL LTDA (Processo nº 27142-58.2009.811.0041– Código 

391759), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fls. 10/11, foi determinada a emenda da petição 

inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fls. 10/11, 

foi efetivada via DJE nº 9815, publicado em 14/07/2016.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado do 

crédito até a data do pedido de recuperação judicial, bem como cópias da 

sentença e do trânsito em julgado, o indeferimento da petição inicial é 

medida que se impõe, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do 

Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258788 Nr: 23944-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON RIBEIRO XAVIER, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

SILVA - OAB:6565, MAYRA KELLY NAVARRO VILLASANTE - 

OAB:3996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

DENILSON RIBEIRO XAVIER promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 46354-55.2015.811.0041– Código 

1049831), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 08, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 08, foi 

efetivada via DJE nº 10152, publicado em 06/12/2017.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado do 

crédito até a data do pedido de recuperação judicial, o indeferimento da 

petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no parágrafo único, 

artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1275549 Nr: 169-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL BENEDITO DE SOUZA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, CESAR V. DE SOUZA & VIIRA LTDA 

EPP, BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - 

OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401
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 Visto.

JOSUEL BENEDITO DE SOUZA promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VOGT TAVARES DOS 

SANTOS LTDA ME E OUTRAS (Processo nº 17723-04.2015. 811.0041– 

Código 988084), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 37, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 37, foi 

efetivada via DJE nº 10192, publicado em 05/02/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de regularizar sua representação 

processual, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270415 Nr: 27795-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIMILLA NERES COSTA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:18461, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

LUDIMILLA NERES COSTA promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041– Código 

1104288), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 06, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 06, foi 

efetivada via DJE nº 10183, publicado em 23/01/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de regularizar o petitório, o indeferimento 

da petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 424481 Nr: 8441-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 817927 Nr: 24346-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL LOPES FELIX, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Gill Ferreira Machado - 

OAB:10725, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1217429 Nr: 10686-52.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANTI INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

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

OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A, AMANDA ZONTA RIBEIRO - 

OAB:383.674/SP, ANA CAROLINA ANDRADE NEVES CARNEIRO DA 

CUNHA - OAB:391.470/ SP, Ana Claudia Giaretta Borguezi - 

OAB:372.760 SP, Ana Claudia Pompeu - OAB:383.882 SP

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1060549 Nr: 51280-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA ME, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Diante da renúncia denunciada às fls. 513/514, INTIME-SE a empresa 

recuperanda via mandado judicial e no endereço da sócia (Rosileila 

Hendges Medrado - Rua Z, N. 13, Distrito Industrial, Cuiabá-MT) para, no 

prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono nos autos, nos termos do 

art. 112 do CPC/2015.

 Outrossim, PROCEDA à exclusão cadastral dos antigos patronos, 

conforme requerido à fl. 513-v.

 II – Sem prejuízo das providências supra, DETERMINO que o Administrador 

Judicial, Dr. CHISTIANO CÉSAR DA SILVA, apresente relatório de 

atividades da empresa recuperanda, informações sobre seu faturamento 

atual e outras que entender relevante, diante da informação do Sr. Oficial 

de Justiça (fl. 512) de que a empresa encerrou as atividades, no prazo de 

10 (dez) dias úteis.

Cumpridas as determinações supra, venham-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1086515 Nr: 4533-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA NATALINA DE OLIVEIRA, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:8361, YANN DIEGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

PATRICIA NATALINA DE OLIVEIRA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 5.072,26, 

classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas 

e honorários advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1266035 Nr: 26365-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN SIDNEI KAPTEINAT

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

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

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

GILVAN SIDNEI KAPTEINAT promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a FALÊNCIA DE COTTON KING LTDA (Processo nº 

29375-91.2010.811.0041– Código 459997), todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 18, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 18, foi 

efetivada via DJE nº 10157, publicado em 14/12/2017.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado até a 

data da decretação da falência, o indeferimento da petição inicial é medida 

que se impõe, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código 

de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 326291 Nr: 25871-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ MACEDO, JOÃO BATISTA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT, KARLLA 

PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 Visto.

CELSO JOSÉ MACEDO ingressou com PEDIDO DE FALÊNCIA da empresa 

TRAVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, que teve sua falência 

decretada pela decisão proferida em 18/11/2008 (fls. 18/23).

Substituo o administrador judicial nomeado pelo então magistrado titular da 

vara, pela empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 25.313.759/0001-55, com 

endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2254, sala 

1006 (Edifício American Business Center), bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá (MT), CEP: 78.050-000, fone: (65) 3027-2886, que deverá ser 

intimada pessoalmente na pessoa de seu representante legal para, dizer 

se aceita o encargo, e, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na 

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

cargo e assumir toda as responsabilidades a ele inerentes.

Firmado o termo de compromisso, o administrador judicial deverá, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis, apresentar um relatório, contendo de forma 

pormenorizada todos os bens da massa, a relação das 

habilitações/impugnações ao crédito com suas respectivas fases 

processuais, relação de credores, podendo, ainda, noticiar quaisquer 

fatos que repute como relevantes ao conhecimento do Juízo.

Em decorrência da substituição, autorizo o Sr. Gestor Judiciário a entregar 

para o administrador judicial, ou para quem este expressamente indicar, 

sob sua responsabilidade, todos os processos que tramitam em apenso e 

estejam em cartório pendentes de análise, devendo o síndico, no prazo de 

30 (trinta) dias úteis, manifestar em todos os feitos.

Com a manifestação nos autos do novo administrador judicial, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 381995 Nr: 18157-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MATOS A. FILHO COMÉRCIO ME, VISÃO 

COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, NAOR DE MELO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Considerando que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Sr.ª 

ROSANA DE ALMEIDA GONÇALVES e pelo Sr. ANTÔNIO DE MATOS 

ARRAIS, respectivamente, às fls. 923/976 e fls. 977/1.027, visam obter 

efeitos infringentes à decisão de fls. 912/916, INTIME-SE o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, SR. NAOR DE MELO FRANCO, para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II - Após, com a juntada da manifestação, colha-se parecer do Ministério 

Público.

III - Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
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IV – Sem prejuízo da providência supra, RETIFIQUEM-SE a capa dos autos 

e o SISTEMA APOLO, uma vez que se trata de FALÊNCIA.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74792 Nr: 10140-90.2000.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

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

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

HSBC BANK BRASIL S/A em apenso aos autos da FALÊNCIA de 

OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que foi julgada improcedente em 

10.5.2001 (fls. 32/33) e convertida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS entre GUIDO VICTOR 

GUERRA e HSBC BANK BRASIL S/A.

 Nesse contexto, antes de analisar o prosseguimento do pedido de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

formulado pelo advogado GUIDO VICTOR GUERRA, bem como o pedido de 

penhora on line, tenho como necessário acolher a manifestação da 

SÍNDICA TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELLI nos autos em 

apenso (Cód. 96771 – fls. 112/113), cuja petição ainda não foi trasladada 

pela Secretaria para estes autos.

Assim, INTIME-SE o advogado GUIDO VICTOR GUERRA para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis apresente o contrato de prestação de serviços 

advocatícios firmado com a MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO.

Aportado que seja, OUÇA-SE a Síndica SÍNDICA TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS – EIRELLI, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, vindo-me, 

em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174791 Nr: 42027-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE PAULA DE SOUZA, CARLA HELENA GRINGS & 

CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOM E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1073040 Nr: 56684-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913660 Nr: 39298-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, MICHELLE DE OLIVEIRA B. PESCH - OAB:63.545/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 766170 Nr: 18916-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDES DE OLIVEIRA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235 379/SP, PAULO INACIO 

DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES 

- OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - 

OAB:13948-MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1008627 Nr: 26988-30.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, MASSA FALIDA COTTON 

KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT, ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015

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

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da ZAPAZ ADMINISTRADORA JUDICIAL 

LTDA. nos autos principais, determino a intimação do novo administrador 

judicial, para que manifeste no prazo de 05 dias úteis.

Em seguida encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

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

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1049049 Nr: 45934-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA FILHO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 96771 Nr: 12368-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVERPAR S/A - IND. E COM.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 Visto.

Determino que a Secretaria cumpra integralmente a r. sentença de fls. 

119/121, dando vista ao Ministério Público da decisão, do cálculo do débito 

aportado às fls. 123/125, oportunidade em que deverá manifestar sobre o 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO, DIREITOS, 

PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS encartado às fls. 84/87.

Na sequência, INTIMEM-SE a falida OLVEPAR S/A e a SÍNDICA TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELLI para manifestarem, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, sobre o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE 

CRÉDITO, DIREITOS, PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS encartado às fls. 

84/87 e o cálculo do débito de fls. 123/125.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 761119 Nr: 13560-83.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MACEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ROBERTO 

BARBOSA - OAB:76.755/MG

 Visto.

Tendo em vista o cumprimento do ato, devolva-se a presente ao r. Juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 154780 Nr: 35114-40.2004.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO PEREIRA DE SOUZA, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO

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

OAB:5706, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT, PAULO SCHNEIDER - OAB:8117

 Visto.

I – Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por LAERCIO 

PEREIRA DE SOUZA referente ao crédito trabalhista devido nos autos do 

Processo n.º 00379.2002.051.23.00-5, perante a Vara do Trabalho de 

Tangará da Serra-MT, no valor de R$. 28.759,83 (vinte e oito mil, 

setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Proferida sentença de procedência do pedido (fls. 42/46), o requerente 

apresentou Planilha atualizada, requerendo o imediato pagamento do valor 

de R$. 92.807,22 (noventa e dois mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois 

centavos) por se tratar de crédito privilegiado e por estar em dificuldades 

financeiras (fls. 60/63).

Nesse contexto, tenho como necessária a oitiva da Síndica e do Ministério 

Público sobre o pedido, os valores apresentados, bem como sobre a 

inclusão do referido crédito no QUADRO GERAL DE CREDORES.

II – Sendo assim, INTIME-SE a síndica TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS – EIRELLI para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o cálculo 

elaborado pelo profissional sobre o valor do crédito em exame.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206480 Nr: 7016-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBILLY ROCHA SOUZA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847012 Nr: 50562-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELI MENEZES, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:266539-SP, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 - MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1283190 Nr: 2673-30.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PEREIRA DA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO 
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JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 7.264,35 (fl. 11), atualizado até 30/11/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 12/08/2016.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1269187 Nr: 27399-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERSON BERNARDO DA SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA DIAS AGUIAR 

FERRARI - OAB:15456, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 17/18).

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por ROBERSON 

BERNARDO DA SILVA, por dependência aos autos da Recuperação 

Judicial da ENPA – ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 

29997-63-2016.811.0041 – Código 1146110), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258774 Nr: 23935-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANIA MARTINS PEREIRA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA. - ME

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

OAB:9123-MT, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 11/12)

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por STEFANIA MARTINS 

PEREIRA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial da 

GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (Processo nº 

9994-58.2014.811.0041 – Código 870543), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258826 Nr: 23969-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSARA DA ROZ KAISER, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 

OAB:OAB/PA 15.186-A, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 09/12).

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por JUSARA DA ROZ 

KAISER, por dependência aos autos da Recuperação Judicial da ENPA – 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63-2016.811.0041 – 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1015739 Nr: 30015-21.2015.811.0041
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 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, MARCELO AVALONE, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, CARLOS EDUARDO AVALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Declaro INEFICAZ a previsão ampla e genérica de alteração societária 

descrita na PREMISSA 8, cuja eficácia está condicionada à submissão aos 

credores, ao Administrador Judicial e ao Juízo, ao passo que declaro 

NULA a PREMISSA 10, concernente ao desconto de 90% dos créditos 

trabalhistas e cíveis ainda não liquidados.10.6) Em virtude do disposto no 

art. 59, da Lei 11.101/05, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado 

pelas recuperandas para o fim de determinar a expedição de ofícios aos 

órgãos competentes para que providenciem a baixa dos apontamentos e 

protestos existentes em nome da recuperanda, por débitos alcançados 

pelo plano de recuperação judicial, visto que novados, com a ressalva 

expressa de que essa providência será adotada sob a condição 

resolutiva de que a devedora deverá cumprir todas as obrigações 

previstas no acordo de recuperação.10.7) COMUNIQUE-SE a Junta 

Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de 

Juizados Especiais, Federais e Trabalhistas.10.8) NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da União, do Estado e do Município.10.9) Cientifique-se o 

Ministério Público do teor desta decisão.11) Sem prejuízo das providências 

supra, e diante do extenso lapso temporal transcorrido entre a presente 

data e os pedidos formulados pelas Recuperandas às fls. 2.456/2.641 e 

2.500/2.514 (Vol. 13), DETERMINO a intimação das recuperandas para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem se há, ainda, interesse nos 

requerimentos formulados.11.1) Havendo interesse das recuperandas, 

OUÇA-SE o Administrador Judicial, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

vindo-me, em seguida, conclusos para análise.12) Ainda, sobre os 

pedidos formulados às fls. 2.894/2.897 (Vol. 14) e fls. 3.153/3.154 (Vol. 

16), ambos pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A, concernente a alegação de 

fraude e convolação em falência, OUÇA-SE o ADMINISTRADOR JUDICIAL, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis e, após, o Ministério Público, vindo-me, em 

seguida, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1216959 Nr: 10525-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO, ALINE 

BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:9623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176409 Nr: 42603-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN SIQUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

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

OAB:9.237/MT, WALDEMAR ALVES LOPES - OAB:OAB/MT 15.337-B

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

OAB:9.237/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 382760 Nr: 17717-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGENTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO DA SILVA, JOAQUIM 

PEREIRA DOS SANTOS, CELSO RAMOS DA SILVA, NORBERTO KONRAD, 

REINALDO KONRAD, JOSÉ DOMINGOS FERREIRA, LUIZA RODRIGUES 

CORDEIRO DOS SANTOS, ATAÍDE DE PAULO DIAS, NILTON BARBOSA, 

Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, NPJ-UFMT - OAB:6274

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, sobre a certidão de fls. 542 

abaixo transcrita, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

"CERTIFICO E DOU FÉ de que, s.m.j., o edital de fls. 541 está ilegivel, 

quanto à data da publicação, inclusive. Nada mais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036469 Nr: 39830-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO DA SILVA, PAULO DE 

TAL, DIOGENES DEL VESCO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SILVA 

COLADO BARRETO - OAB:7.266/MT, RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, sobre a certidão de fls. 159 

abaixo transcrita, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

"CERTIFICO E DOU FÉ de que decorreu in albis o prazo para a Parte Autora 

comprovar a publicação do edital no dia 20/01/2018. nada mais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 930433 Nr: 49515-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUI INOCÊNCIO DE ARAÚJO, ZELIA MARIA DOS 

ANJOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA MENDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INÁ RODRIGUES - OAB:MT/ 

17.004, MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - OAB:12749/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 336, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 708909 Nr: 1898-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Alexandre Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:2270/RO, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZINA ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:1624/MT, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL - 

OAB:14.889/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 222, cujo ato imcompleto foi a INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira 

que, solucionada a pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas 

diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo impulso 

Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 

1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024740-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024740-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA RÉU: VERTIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. Vistos. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ 

do NCPC, designou-se (id. 9426243) audiência de conciliação, que restou 

prejudicada, consoante se infere da certidão do id.12087307. Destarte, 

apesar da petição do id. 12245600, designo a audiência de conciliação 

anteriormente prejudicada para o dia 29.05.2018 às 09:00 horas, que será 

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

localizada no Fórum da Capital. Após, venham-me os autos conclusos 

para análise e decisão. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006247-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006247-44.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 27.04.2018, às 10:15 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

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

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006607-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON MAIKO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006607-76.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WELLINTON MAIKO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 27.04.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006255-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO GALVAO DOS ANJOS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006255-21.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: CLAUDIO GALVAO DOS ANJOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 27.04.2018, às 10:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006702-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLENE LOPES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO)

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

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006702-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ANA CLENE LOPES SALES Vistos. A parte autora pretende 

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

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

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

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

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

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

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006500-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006500-32.2018.8.11.0041 

AUTOR: MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E 

VIGILANTES LTDA. - ME RÉU: BLITZEM SEGURANCA LTDA Vistos etc. 

Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006315-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006315-91.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS CONCEICAO JUNIOR Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais ou 

pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. ]Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006342-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006342-74.2018.8.11.0041 

AUTOR: JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 27.04.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006610-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL AUGUSTO FERREIRA SEGOVIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006610-31.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAPHAEL AUGUSTO FERREIRA SEGOVIA RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 27.04.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006723-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GONCALO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006723-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO GONCALO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 27.04.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006355-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TRINDADE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA PERALTO DE OLIVEIRA OAB - PR44856 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ricarte de freitas junior (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006355-73.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MANOEL TRINDADE LOPES REQUERIDO: RICARTE DE 

FREITAS JUNIOR Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este 

Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o patrono da 

parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com 

apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015120-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR DE MELO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015120-04.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: SONAIR DE MELO FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 
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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: 1021929-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1021929-73.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MAURICIO DE ALMEIDA JUNIOR EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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: 1010711-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES HENRIQUE DOS SANTOS CAMILOTTI (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:

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: 1010711-48.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: THALES HENRIQUE DOS SANTOS CAMILOTTI EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 

Inicialmente, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

incontroverso, conforme deferido (id. 11966083). Diante da discussão 

quanto ao valor devido, remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo 

para elaboração do cálculo nos moldes da sentença (id. 9627911) e 

acordão (id. 11733540). Com o retorno dos autos, intimem-se as partes 

para manifestarem acerca do calculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Ultimada as providências, conclusos. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000557-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000557-34.2018.8.11.0041 

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

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

MISCHIATTI em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 

29.05.2018, às 09h30min, para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a 

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

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

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

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017620-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA PAVANI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017620-43.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

EXECUTADO: DROGARIA PAVANI LTDA - ME Vistos. Expeça-se o 

competente mandado para remoção e depósito dos bens penhorados em 

poder da parte exequente. No mesmo ato acima, intime-se a parte 

executada acerca do interesse da parte exequente na adjudicação dos 

bens penhorados, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 

apresente a parte exequente demonstrativo discriminado e atualizado do 

seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem 

manifestação da parte executada, lavre-se o competente auto de 

adjudicação e colham-se as assinaturas necessárias. Caso haja 

manifestação, venham-me os autos conclusos. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001395-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA KELY SALES DA SILVA (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:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará. 

Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017579-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALLISON RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021605-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RICARDO AMADEU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição da parte requerida de Id. 12213297 e Id. 12213301, postulando o 

que entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório 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)

 

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 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição da parte requerida de Id. 12215301 a Id. 12215305, postulando o 

que entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015629-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO SANTOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição da parte requerida de Id. 12215427 e Id. 12215432, postulando o 

que entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016167-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12223391 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013537-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVAIS DA SILVA PIMENTEL (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12239131 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000191-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (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:

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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12240073 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015973-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA BANDEIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12240698 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013338-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (AUTOR)
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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:

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

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

custas processuais – Certidão Id. 12241513 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015738-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA 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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

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

custas processuais – Certidão Id. 12242230 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015867-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (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:

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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12242767 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009182-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO BRITO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12243270 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005873-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA DOS SANTOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12244056 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014325-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12244826 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006270-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE MARIA CORREA DE ABREU (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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

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

custas processuais – Certidão Id. 12245458 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018872-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição da Requerida de Id. 12244653 a Id. 12244670, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLAN CARVALHO FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição da Requerida de Id. 12258599 a Id. 12258630, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021126-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DOS ANJOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 1224691), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086849 Nr: 4649-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ROQUE PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...)Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por AILTON ROQUE PEREIRA em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de março de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830381 Nr: 36094-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, 

na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios na medida em que não houve 

citação do réu.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado 

pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1181503 Nr: 44250-56.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GERALDO FERREIRA, GILCEZAR ZENY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGPARANÁ S/A, IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS JAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE - 

OAB:41.494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERNANDO DAL PIZZOL 

- OAB:29.350/PR, ANA MARIA WOYCIECHOWSKI - OAB:60.889/PR, 

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI - OAB:15.839/PR, JOEL CRISTIANO 

GRAEBIN - OAB:42855/RS

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

Impulsiono estes autos para intimar as requeridas, por seus advogados, 

do despacho a seguir transcrito:

"Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. As custas encontram-se recolhidas. Cadastre-se as partes e 

seus procuradores. O ato deprecado já encontra-se designado nos autos, 

havendo, entretanto, necessidade de alteração da data para adequação à 

pauta de audiências deste Juízo. Assim sendo, redesigno a audiência para 

oitiva das testemunhas deprecadas para o dia 21.03.218 às 15:15 horas. 

Proceda-se à intimação das testemunha arroladas para a audiência 

designada (inciso III, do § 4º do art. 455 do CPC). Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo, bem como a 

redesignação da data da audiência para oitiva das testemunhas arroladas, 

solicitando-lhe as intimações de estilo. Ressalvo, que caso seja certificado 

que a testemunha, objeto de oitiva na presente deprecata, esteja em local 

incerto e não sabido, ou encontre-se residindo em outra localidade, 

proceda-se a imediata devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo, independente de 

nova determinação. Às providências. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 878812 Nr: 16008-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA SEBASTIANA SIQUEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CÉSAR DE MELLO - 

OAB:16572 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, 

em consequência CONDENO a requerida BENEDITA SEBASTIANA 

SIQUEIRA COSTA ao pagamento dos aluguéis vencidos entre fevereiro a 

agosto de 2014, corrigido pelo INPC, acrescido da multa de 10% e juros 

moratórios de 1% a.m., desde o vencimento de cada aluguel.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios, ao que os fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que estabelecem os 

arts. 85, § 2º e parágrafo único do art. 86, ambos do CPC, observado, 

todavia, a condição suspensiva em razão da gratuidade da justiça em 

favor da Autora (art. 98, § 3º, CPC) deferida nesta ocasião.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, 15 de março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1237190 Nr: 17260-91.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO AMARAL DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, por seu advogado, 

do despacho a seguir transcrito:

"Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. As custas encontram-se recolhidas. Cadastre-se as partes e 

seus procuradores. O ato deprecado já encontra-se designado nos autos, 

havendo, entretanto, necessidade de alteração da data para adequação à 

pauta de audiências deste Juízo. Assim sendo, redesigno a audiência para 

oitiva das testemunhas deprecadas para o dia 21.03.218 às 15:15 horas. 

Proceda-se à intimação das testemunha arroladas para a audiência 

designada (inciso III, do § 4º do art. 455 do CPC). Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo, bem como a 

redesignação da data da audiência para oitiva das testemunhas arroladas, 

solicitando-lhe as intimações de estilo. Ressalvo, que caso seja certificado 

que a testemunha, objeto de oitiva na presente deprecata, esteja em local 

incerto e não sabido, ou encontre-se residindo em outra localidade, 

proceda-se a imediata devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo, independente de 

nova determinação. Às providências. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916669 Nr: 41219-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MANOEL, EDILA MARIA VIEIRA DIAS, LUIZ 

ANTONIO PARDO, ETELVINA MOREIRA RIBEIRO, JOSE FERREIRA DA 

SILVA, MARIA DE SOUZA BRITO, PAULO DE OLIVEIRA MATOS, PAULO 

ROBERTO CASTAGNO PAIM, UICHIRO YONEMOTO, SIMÃO DA SILVA 

FERNANDES, ESPÓLIO DE VLADISLAU JOSE TOMCZYK, ANNEMARIE 

PFANN TOMCZYK, ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Posto isso, em relação ao pedido de suspensão do feito em função de 

recurso repetitivo, a diferente da executada, também não prevalecem, 

visto que a decisão que rejeitou a impugnação e analisou as matérias 

discutidas já foi combatida até o Superior Tribunal de Justiça via recurso 

especial.Preclusa a via recursal em razão das matérias submetidas a este 

Juízo, bem como em razão das quantias depositadas nos autos, sem mais 

delongas, satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.Determino que seja expedido alvará de levantamento das 

importâncias depositadas nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente às fls. 519, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 - CGJ.Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925875 Nr: 47049-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DA SERRA CANNO, OZÓRIO PEREIRA 

DOS SANTOS, RUBEM COUTO, SERGIO EDUARDO DIEL, ESPÓLIO DE 

PEDRO DALABENETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DALABENETTA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos.

O REsp n. 1.438.263 teve a sua afetação cancelada em 27/9/2017.

Manifeste-se o exequente acerca do cálculo de fls. 228-230, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931663 Nr: 50195-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA MARCONDES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Diante da alegação pelo executado de excesso de execução e para que 

não haja prejuízo às partes, determino a remessa dos autos ao Contador 

Judicial para elaboração de cálculo, conforme os parâmetros 

estabelecidos no título executivo judicial (sentença/acórdãos), 

concernente à correção monetária e aos juros de mora.

Após, manifestem-se as partes sobre o cálculo, querendo, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 765753 Nr: 18464-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR FERREIRA SOARES BELIATO, ADENILSON 

FIGUEIREDO XAVIER, ALDENE XAVIER DOS SANTOS, ADEMIR XAVIER 

DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTONIA FIGUEIREDO XAVIER, ANTONIO 

VERGINIO BARBOSA, EDA LOURDES RONDON, BERNADETH 

CASTRILLON LARA, CELSON BRASILEIRO RIOS, CLOVIS CESAR DE 

FREITAS, EMILIA GUARIENTI, ILSE DIESEL, JOÃO CAETANO AMARAL, 

JOSE ARMANDO RIBEIRO FILHO, SHINICHI KALAKAMI, MAURO SOUZA 

LEITE, MERCEDES SCHREINER, CLEUZA DA SILVA, THIAGO DA SILVA 

DOS SANTOS, ANGELA PALOMA DA SILVA SANTOS, ESPÓLIO DE 

VIVALDO SANTANA DOS SANTOS, WANDERSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Rejeitada a impugnação, bem como o Agravo interposto, DETERMINO a 

intimação do executado para depositar o remanescente do valor apurado 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868247 Nr: 8142-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NELSON ROCHA PRATES, MARIA 

VISQUETTI PRATES, NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO REINERS, 

NIVALDO SOTTO PONTELLI, PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES, WILSE 

SOARES VOLPI, ESPOLIO DE SEBASTIAO VOLPI, VANESSA LUCIANE 

VOLPI, ALETHEIA PATRICIA VOLPI, SUZANA PAULA VOLPI, SERGIO 

PAULO SCHECHELI, ESPOLIO DE TEREZA PIOVEZAN PEZZIN, DARCI 

PEZZIN, VALDECIR EMERICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 21 de 519



O REsp n. 1.438.263 teve a sua afetação cancelada em 27/9/2017.

Assim, diante da alegação de excesso de execução, remetam-se os autos 

à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo, conforme os parâmetros 

estabelecidos no título executivo judicial (sentença/acórdãos), mormente 

os concernentes à correção monetária e aos juros de mora.

Em seguida, manifestem-se as partes sobre o cálculo, querendo, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820425 Nr: 26666-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO GROSSI, LUCIA LOVERDE 

GROSSI, SOFIA MARIA GROSSI MEIRA, JORGE LUIZ GROSSI, ESPÓLIO DE 

CAROLINA SOCOLOWSKI, NELSON SOCOLOWSKI, MARIA ZARAMELLA 

DA SILVA PEREIRA, ANA TERESA PEREIRA ANTUNES, NEY DA SILVA 

PEREIRA, ERALDO DA SILVA PEREIRA, ESPÓLIO DE ENIO DA SILVA 

PEREIRA, JANUÁRIO SOCOLOWSKI, EVA BRASILINA BILIATO, ESPÓLIO 

DE HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA, REINALDO FRANCISCO PEREIRA, 

JACIR PERUZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos.

Inicialmente, consigno que ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 

49584/2016 de fls. 339-387, interposto pelo executado, não foi atribuído 

efeito suspensivo da decisão de fls. 332-337.

Quanto ao petitório dos exequentes de fl. 388, de restituição do prazo 

recursal da decisão de fls. 332-337, tem-se que, compulsando 

detidamente os autos, foi possível constatar que estes foram remetidos à 

Contadoria Judicial e depois retirados em carga pelo executado durante o 

transcurso de prazo recursal comum a ambas as partes.

Desta feita, DEFIRO o pedido dos exequentes de restituição do prazo 

recursal da decisão de fls. 332-337, o qual deverá ser contado a partir da 

publicação desta decisão.

Sem prejuízo, decorrido o prazo recursal dos exequentes, levem-se a 

efeito as determinações contidas na decisão de fls. 332-337, 

remetendo-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo, 

conforme determinado.

Em seguida, dê-se vista às partes para manifestarem-se sobre ele, 

querendo, no PRAZO COMUM de 10 (dez) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764770 Nr: 17430-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA BARBOSA NOGUEIRA, LUIZ GONZAGA 

TRAVAINA, MARISA GIRALDELLI, MILTON VARGAS GINDRI, MANOEL 

GOMES FILHO, MARIA ERENITA SANTOS ROSA, ZÉLIA POMPEO DE 

CAMPOS, SALET IORIS, SALETE HILBIG GOMES, VANDERLEI RAMOS DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Rejeitada a impugnação, bem como o Agravo interposto, DETERMINO a 

intimação do executado para depositar o remanescente do valor apurado 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079953 Nr: 1486-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISUDY PIRES SIQUEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

O Resp n. 1.438.263 teve a sua afetação cancelada em 27/9/2017.

Desta feita, manifeste-se o exequente acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls. 70-93, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931248 Nr: 49969-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SANTANA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos.

Diante da alegação de excesso de execução, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração de cálculo, conforme os parâmetros 

estabelecidos no título executivo judicial (sentença/acórdãos), mormente 

os concernentes à correção monetária e aos juros de mora.

Após, manifestem-se as partes sobre o cálculo, querendo, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 920308 Nr: 43602-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO OLIVEIRA NETA - OAB:2.978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

Manifeste-se o exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença às fls. 110-154, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, diante da alegação de excesso de execução, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para elaboração de cálculo, conforme os 

parâmetros estabelecidos no título executivo judicial (sentença/acórdãos), 

mormente os concernentes à correção monetária e aos juros de mora.

Após, manifestem-se as partes sobre o cálculo, querendo, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 791909 Nr: 45998-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO LUIZ SCHORR, JURACI SANTOS CAVAZZANI, 

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES, ODETE GEUDA LIMA, SANDRA SANTOS 

CAVAZZANI TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 
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OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG79.757, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

Manifeste-se o exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença às fls. 197-210, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração de 

cálculo, conforme os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial 

(sentença/acórdãos), concernente à correção monetária e aos juros de 

mora, diante da alegação de excesso de execução para que não haja 

prejuízo às partes.

Após, manifestem-se as partes sobre o cálculo, querendo, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 335088 Nr: 5743-07.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIOVA RODRIGUES, RODRIGO SÉRGIO 

KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929/MT, WESLEY MANFRIN BORGES - 

OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

Sentença

Sentença 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 SENTENÇA Numero do Processo: 1013026-49.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos, 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. 12201439). 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. 

12201439 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 6707816 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: 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 SENTENÇA Numero do Processo: 1014157-59.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SUIANE RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos, 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. 12216935). 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. 12216935 pág. 

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

procuração de (id. 6819304 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: 1010332-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010332-10.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WILTON FILHO POTRICH DA CRUZ EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação imposta 

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

com o valor do depositado espontaneamente, requerendo o seu 

levantamento (id. 12118305). Versando sobre direito/interesse de menor, 

o parquet manifestou-se favoravelmente ao pedido (id. 12237928) 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. 12118305 pág. 

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

procuração de (id. 5865846 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030710-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA HELENA RIBEIRO PIMENTEL (RÉU)

EDMAR PIMENTEL JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006587-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA LEMES (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: 1006587-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUZIA FERREIRA LEMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 08h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005574-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DE SA FERREIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005574-51.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSUE DE SA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 09h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005339-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005339-84.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ALEXANDRE PIZZOLATO REQUERIDO: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2018, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005501-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PREMIER COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - ME (AUTOR)

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005501-79.2018.8.11.0041 

AUTOR: CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA, PREMIER 

COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - ME RÉU: FRANCA, FRANCA & 

ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2018, às 

11h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1036746-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TADEU ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE ASSUNCAO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036746-45.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GILSON TADEU ASSUNCAO INTERESSADO: MARIA DE 

ASSUNCAO Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC. Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, 

voltem-me conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021502-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO A VOZ DOESTE LIMITADA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021502-13.2016.8.11.0041 

AUTOR: AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A RÉU: RADIO A VOZ 

DOESTE LIMITADA - ME Intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação de Id.11536431, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005793-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

WANDERSON PINTO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT0011547A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005793-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: WANDERSON PINTO DA LUZ, ALINE MARIA DE SOUZA COSTA 

RÉU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Indique os endereços eletrônicos dos 

autores e do réu (art. 319, II, do CPC); ii) Junte aos autos documentos que 

comprovem sua hipossuficiência financeira. Advirto a parte autora que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Em se tratando do item “ii”, o não atendimento 

da providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1161706 Nr: 36641-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TAPAJÓS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Proceda-se com a juntada de substabelecimento apresentado neste ato 

pelo advogado da autora.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849114 Nr: 52368-26.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL GARCIA BERNARDES FILHO, SILVANA MIRANDA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 
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BERTIN - OAB:5.925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103587

 Defiro o pedido de fls. 255/259.

Intime-se a requerida para que proceda com a suspensão/exclusão do 

leilão agendado para os dias 21/03/2018 e 28/03/2018, em relação ao 

imóvel do contrato n. 01 0002 0002.31000.224-8, Apartamento 202, 

localizado no 2º Pavimento Superior do “Edifício Royal Princess”, objeto da 

matrícula 92.700 e unidade autônoma formada pelas vagas de garagem 12 

e 12-A e BOX 1, localizada no pavimento subsolo do “Edifício Royal 

Princess”, situados na Rua Santiago esquina com a Rua Haiti, nº. 22, 

Bairro Jardim das Américas, 1ª Etapa, em Cuiabá –MT, objeto da matrícula 

92.748, sob pena de multa fixa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 Outrossim, expeça-se oficio à Frazão Leilão no endereço indicado às fls. 

259, comunicando acerca da presente decisão, bem como para que se 

abstenha de realizar o leilão do referido imóvel.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860504 Nr: 2128-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR FEGURI, OU QUEM ESTIVER NO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 Defiro o pedido de fls. 142, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

resposta.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 375946 Nr: 12106-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Defiro o pedido de fls. 180/182 pelos seus próprios fundamentos.

Proceda-se conforme requerido, expedindo-se o necessário.

Dê-se ciência à douta Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 723551 Nr: 19150-75.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEINZ KRUEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE em face de HEINZ 

KRUEGER.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (DEZ por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 223597 Nr: 31278-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTORA VIP DE VÍDEOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARK INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT

 A penhora Bacenjud restou infrutifera, conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte executada para que apresente bens passiveis de 

penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade 

da Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para manifestação, em 

igual prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1011881 Nr: 28370-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

LTDA, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, ROQUE ANILDO 

REINHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIG MERCADOS LTDA - FDL SERVIÇOS DE 

REGISTRO DE CADASTRO, INFORMATIZAZAÇÃO, JOSÉ FERREIRA 

GONÇALVES NETO, CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL 

YAMADA TORRES, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, VALTER 

JOSE KOBORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15640

 Às fls. 421/425 constam Embargos de Declaração propostos por Santos 

Treinamento e Capacitação de Pessoal Ltda., subscrito pelos advogados 

Roberto Zampieri e Almar Busnello, alegando, em apertada síntese, que o 

sócio Antonio Eduardo da Costa e Silva não anuiu e não outorgou poderes 

para formulação do pedido de desistência em face de Claudemir Pereira 

dos Santos.

Causa-me espécie tais embargos, visto que a petição de desistência da 

ação em face de Claudemir Pereira dos Santos, constante às fls. 412/414 

foi assinada justamente pelo sócio e também advogado em causa própria 

Antonio Eduardo da Costa e Silva.

Assim, nos termos do art. 10 do CPC e antes de aplicação de qualquer 

sanção processual em face das condutas do art. 77 do CPC, 

notadamente, seu inciso II, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que os 

doutos advogados que representam a empresa autora prestem 

esclarecimentos ao Juízo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1282322 Nr: 2496-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SCALDELAY MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO TENUTA FILHO, SUELI ORRIGO 

TENUTA, ELIZABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA, JOSÉ VILELA DA 

FONSECA, ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA, ROSALIA DE FATIMA 

TENUTA, REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA, ESTEVÃO MANOEL 

ALVES CORREA, ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:16863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 
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OAB:7596-B

 Causa-me espécie o recibo de fls. 17/verso onde a autora, que alega ser 

hipossuficiente, pagou EM DINHEIRO VIVO ao executado Jorge Luiz 

Amorim Silva a bagatela de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Dessa forma, intime-se a parte embargante para que traga aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias os seguintes documentos:

a) comprovante de saque e/ou movimentação bancária relativa à cifra 

acima mencionada;

b) declarações de imposto de renda relativas aos exercícios financeiros 

de 2013 a 2017;

c) declaração sobre operação imobiliária – DOI e Declaração de 

Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, relativas ao imóvel 

penhorado;

d) comprovantes de pagamento de água, luz, telefone, IPTU e condomínio 

no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018;

Após, conclusos para análise do pedido liminar e de concessão da 

gratuidade da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357983 Nr: 28287-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME MONTEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE DO NASCIMENTO, EDSON 

MARINS DO NASCIMENTO, CARLOS CESAR MARINS DO NASCIMENTO, 

ALBERTO MARINS DO NASCIMENTO, ELIANE MARINS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - 

OAB:11145/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de inquirição de testemunha Ary Silva Junior para o dia 

22/03/2018, às 14:20 horas, que realizar-se-à no Juízo de Brasilia/DF, 

Carta Precatória nº 0731547-10.2017.8.07.0015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 719005 Nr: 14723-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERNEWS TI E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 A exceção de pré-executividade de fls. 209/211/verso aduz que a 

obrigação já se encontra satisfeita visto que efetuou o depósito do 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais) na data de 19 de janeiro de 2015.

Ocorre que não houve comprovação do pagamento dos valores relativos 

às custas processuais (fls. 58/61) e nem de juros e correção monetária.

Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 209/211/verso.

Fixo o valor do débito remanescente no montante de R$ 1.098,25 (hum mil 

e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), cálculo de fls. 203 datado 

de 01 de janeiro de 2016, que deverá sofrer acréscimo da multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios relativos a fase de cumprimento 

de sentença de 10% (dez por cento) e atualização até a data da 

apresentação do novo cálculo pela exequente.

Com a juntada do novo cálculo, intime-se a parte executada para 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de ativos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804721 Nr: 11186-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMAR SAADEDDINE FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO ALVES DOURADO, IVANDETE 

SOUSA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 Remetam-se os autos ao contador do Juízo para cálculo de eventual 

débito remanescente.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1151465 Nr: 32346-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

decisão proferida às fls. 785/791.

Vieram-me os autos conclusos.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 332750 Nr: 3533-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. BERTONCELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:39681/PR, ALFREDO ANTONIO CANEVER - 

OAB:5097/PR, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - 

OAB:7061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pelo requeridos às fls. 

187/197, acompanhada dos documentos de fls. 198/303. A parte 

embargante apresentou embargos declaratórios em 20/06/2017 alegando 

a omissão da decisão. Quanto à tempestividade, o embargante pugna pelo 

seu reconhecimento, vez que sua procuradora, Dra. Elione Izete de Souza 

Gomes, sofreu grave acidente de transito em 05/07/2014 e estava 

impossibilitada de exercer sua atividade laborativa.(....).O autor informa 

que sua advogada sofreu um acidente de trânsito em 05/06/2014 e ficou 

impossibilitada de atuar no feito. A fim de comprovar suas alegações 

juntou aos autos os documentos médicos contemporâneos ao acidente 

(fls. 247/297).Contudo, verifico que a sentença só foi publicada após um 

ano e cinco meses do referido sinistro e que constam nos autos as 

informações de que a referida advogada teria ingressado com uma ação 

de indenização em face do causador do acidente. Tal ação de indenização 

foi protocolada em 26/09/2014, cerca de três meses após o acidente.Pelos 
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documentos apresentados, entendo que a justa causa não restou 

caracterizada, vez que não há documentos que apontem a incapacidade 

laborativa da procuradora em data contemporânea à publicação da 

sentença.Ademais, tendo em vista que entre o acidente e a publicação da 

sentença passaram-se mais de um ano e cinco meses e entre a 

publicação e a interposição dos embargos, mais de dois anos e seis 

meses, acatar o pedido formulado extrapolaria os limites da 

proporcionalidade e razoabilidade.Ante o exposto, não conheço os 

embargos apresentados pelo embargante JAIME ANTONIO TOMAZELLI, 

vez que são intempestivos, mantendo inalterada a sentença 

vergastada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753282 Nr: 5169-42.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI CRISTINA DE MORAIS GROTA, KGDA, 

MYLENNA BARBARA DA CRUZ ALMEIDA, LUCIANI CRISTINA DE MORAIS 

GROTA, MDDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar 

sobre a resposta de ofício de fls. 202/220, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913926 Nr: 39440-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREND FAIRS E CONGRESSES OPERADORA 

DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA, AVIS RENT A CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN LUIZ CASTRESE - 

OAB:250.138-SP, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT, 

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - OAB:7061/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA AVIS RENT A CAR, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940988 Nr: 55129-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 100/169, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057813 Nr: 49954-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SIMÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 143/212, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947554 Nr: 58864-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ IZIDORIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/o, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOSE EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 101/104, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923393 Nr: 45450-69.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

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

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167948 Nr: 39252-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUAN MAX SANTOS DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 129/135, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131700 Nr: 23746-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 174/179, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 451540 Nr: 23795-80.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, ALFINA FERREIRA 

DOS SANTOS, ILZA TEODORICA DOS SANTOS, MARIA BOM DESPACHO 

DOS SANTOS, INÊS AUXILIADORA DE DEUS, IRINEU FERREIRA DOS 

SANTOS, ROSA LIMA FERREIRA DOS SANTOS, CARLINA DOS SANTOS 

CRUZ, ANA ROSA SANTOS CORREA, ROSINEY DAS GRAÇAS SANTOS 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMITILA COSTA DE ARRUDA, ABELARDO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:11.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - 

OAB:14.611/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE ROSA LIMA 

FERREIRA DOS SANTOS, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103355 Nr: 11871-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIELTON QUERINO ALVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 211/212, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037874 Nr: 40527-63.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO LOPES BATISTA, ANA MARIA NEVES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBNEY CANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merino - 

OAB:, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

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

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083334 Nr: 3125-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836737 Nr: 41673-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTRATIL EMBALAGENS LTDA, CELSO CEZAR AMICI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO E SIQUEIRA LTDA, DEMETRIO 

DIAS SIQUEIRO, joset legista do nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE ALVAREZ DA ROCHA - 

OAB:334.554/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre a certidão do oficial de fls. 203, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 993360 Nr: 20069-25.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN PAGNANI TRUJILLO - 

OAB:313182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1163676 Nr: 37415-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIEL PEREIRA DA MATA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 138/143, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 377876 Nr: 13946-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANIR HASSIB SERHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALESCA MADRUGA MACHADO, ISAC 

ANDRÉ GALLI, ADENIR JOSE GALLI, ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 29 de 519



SALGADO - OAB:13260/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar termo de penhora 

e providenciar seu registro e retirar a Carta Precatória expedida, no prazo 

de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795184 Nr: 1512-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO, 

MARIA FATIMA DE CAMARGO, MARIA AUXILIADORA PEREIRA SILVA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Fábio de Camargo - 

OAB:20297/O, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 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 sobre a certidão do oficial de fls. 195, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756630 Nr: 8755-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 746/782, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R.R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre a certidão do oficial de fls. 66, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 367536 Nr: 5503-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY MATOS CARVALHO, JOAQUIM BENEDITO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GERDAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BROTTO DE BARROS 

MILARÉ - OAB:207.104/SP, JULIANA FILARETO - OAB:297.619/SP, 

VANIA WONGTSCHOWSKI KLEIMAN - OAB:183.503 SP

 O cálculo apresentado pela contadoria do Juízo às fls. 281/282 

encontra-se escorreito e nos termos da sentença de fls. 177/180, razão 

pela qual o HOMOLOGO e fixo o valor do débito remanescente em R$ 

34,70 (trinta e quatro reais e setenta centavos).

A parte executada quitou totalmente o débito (fls. 288), conforme 

comprovante nos autos.

Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente do montante depositado às 

fls. 288.

Após a liberação, arquive-se.

P.R.I.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015209-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NATALICIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1015209-27.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOAO NATALICIO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos 

infringentes interpostos pela parte autora argumentando a existência de 

omissão e contradição na sentença proferida em Id. 10860672. Vieram-me 

os autos conclusos. Compulsando os presentes autos não verifico 

qualquer obscuridade ou contradição no comando jurisdicional atacado. O 

que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já 

apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo 

incólume a decisão atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022133-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA CAETANO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022133-54.2016.8.11.0041 

AUTOR: HONORINA CAETANO DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios 

com efeitos infringentes interpostos pela parte autora argumentando a 

existência de omissão e contradição na sentença proferida em Id. 

10764625. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando os presentes 

autos não verifico qualquer obscuridade ou contradição no comando 

jurisdicional atacado. O que se verifica na pretensão dos embargos é a 

rediscussão de matéria já apreciada, o que não pode ser admitido via 

embargos, sendo tema de recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos 
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declaratórios, mantendo incólume a decisão atacada. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003747-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios 

com efeitos infringentes interpostos pela parte autora argumentando a 

existência de omissão e contradição na sentença proferida em Id. 

10873439. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando os presentes 

autos não verifico qualquer obscuridade ou contradição no comando 

jurisdicional atacado. O que se verifica na pretensão dos embargos é a 

rediscussão de matéria já apreciada, o que não pode ser admitido via 

embargos, sendo tema de recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos 

declaratórios, mantendo incólume a decisão atacada. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001594-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001594-96.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A A Constituição da 

República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

possuindo a seguinte redação: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Para fins de concessão do 

benefício, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. No caso dos autos, os elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar um situação de 

hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das 

custas. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídicaque comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 

67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) No caso 

dos autos, em que pese à afirmação do estado de insuficiência financeira, 

tenho que não restam evidenciadas as condições para a concessão da 

gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

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

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002881-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002881-94.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EXECUTADO: 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicail ajuizada por 

Companhia Brasileira de Distribuição em desfavor de Q1 Comercial de 

Roupas S/A e Álvaro Jabur Maluf Junior. No caso, vislumbro que as partes 

se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de 

acordo apresentado em Id. 12096196, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes e, diante do cumprimento integral dos seus 

termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são 

abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas remanescente em 

face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do 

prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016126-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016126-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante os 

esclarecimentos prestados e o documento médico apresentado pela parte 

autora, mantenho a decisão proferida em 12 de março de 2018 em seus 

exatos termos (ID 12175862), devendo a ré promover o imediato 

cumprimento da decisão judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006252-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. B. N. (REQUERENTE)

M. L. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI OAB - 688.944.221-00 

(REPRESENTANTE)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES (REQUERIDO)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006252-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Consta no 

sistema PJE, notificação de guia de custas/taxa judiciária sem 

recolhimento. Intime-se a parte autora para regularização. Cuiabá, 15 de 

março de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019331-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1019331-49.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 6 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027356-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027356-51.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 6 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002353-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO ALVES RODRIGUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002353-94.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024090-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA CUSTAMONTE DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024090-90.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação, em 15 (quinze) 

dias, devendo em igual prazo apresentar justificativa para a sua ausência 

e de seu patrono à audiência de tentativa de conciliação. Cuiabá, 9 de 

fevereiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021498-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAN DE CAMPOS MORAES (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021498-73.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021477-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021477-97.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021599-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELSON FIGUEIREDO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021599-13.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010821-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALO ARRUDA NONATO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010821-47.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA E AMORIM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO OAB - ES15722 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001951-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança com pedido liminar proposta por PEREIRA E AMORIM 

LTDA-ME contra o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(SETA-MT), todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata 

a autora que há mais de 25 anos explora o transporte coletivo público das 

linhas Tijucal-Centro e Planalto-Centro e que, após a assinatura do TAC – 

Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Publico e a Prefeitura 

Municipal, os veículos (micro-ônibus) foram retirados de circulação. 

Informa que entabulou um acordo com a ré que previa que o valor 

correspondente a exploração das referidas linha, seriam depositados em 

sua conta bancaria, contudo, após a assinatura do TAC, a ré, em 

novembro de 2017, deixou de repassar o valor correspondente ao 

referido mês, no montante de R$27.587,00. Diante disso, postula a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado o 

bloqueio online (BACENJUD,) nas contas bancarias pertencentes ao réu 

no montante R$27.587,00 a fim de garantir o pagamento no final da 
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demanda em caso de condenação. A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos. Determinada a emenda a inicial ID 11611768, a 

autora apresentou a petição e documentos de ID 11660364. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial. 

Façam-se as devidas alterações no Sistema PJE. A tutela almejada pela 

autora é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora, nem mesmo o fumos boni iuris. A autora não colacionou 

prova de que tenha entabulado qualquer contrato e/ou acordo com o réu, 

seja verbal ou escrito, tampouco apresentou documentos dos veículos 

que teriam prestado serviço de transporte, a fim de comprovar serem de 

sua propriedade. O único documento juntado pela autora é um Resumo de 

Utilização de Veiculo/Serviço que sequer menciona o nome da autora. 

Desta forma, não tendo a autora demonstrado a presença dos requisitos 

autorizadores, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se 

impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - 

TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC 

– DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a 

plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não 

ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, 

como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2018 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 ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029849-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RAMOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SINHORINI OAB - SP337193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029849-98.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora, 

em sua petição inicial, informou que não possui interesse na realização da 

audiência de conciliação. Assim, DEFIRO o pedido de ID 12100687 e, 

consequentemente, CANCELO a audiência de conciliação designada para 

o dia 20/03/2018 às 11:00 horas perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum da Capital. Ciência as partes. Cuiabá, 15 de março 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776536 Nr: 29856-83.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AVENIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXTIL G&G LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEF. PUBLICO

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por LOJAS AVENIDA 

LTDA. para DECLARAR a inexigibilidade da duplicata n. 2242, no valor de 

R$ 17.804,54 e CONDENAR a ré TEXTIL G&G LTDA. ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Condeno a ré 

nas custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 456228 Nr: 27068-67.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, HELIODORO SANTOS NERY - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 177/186 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentare as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 456086 Nr: 27013-19.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LOURENÇO DE TAL, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 142/155 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455362 Nr: 26567-16.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 144/164 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1088482 Nr: 5431-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido da ação de obrigação de fazer c/c 

indenizatória por danos morais e materiais proposta por MARLI 

FERNANDES DA SILVA contra CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA..Prestei as informações solicitadas através do Ofício n. 

013/2018-GAB.Custas e despesas processuais pela autora, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos 

do CPC. Sendo a autora beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de 

março de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940159 Nr: 54662-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIVELDO OLIVEIRA SANTOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JOCIVELDO OLIVEIRA SANTOS em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, para condenar a ré ao pagamento de R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Autorizo o levantamento dos 

honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais 

pela ré. Condeno a ré também ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1147740 Nr: 30720-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA, 

GILSON CESAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPEF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO 

- OAB:6797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A, JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO - OAB:14272, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, PRISCILA GARCIA 

MOREIRA - OAB:20.198/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte executada para se manifestar acerca da 

penhora realizada às fls. 1684/1687, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1159051 Nr: 35538-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR BARBOSA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a petição de fls. 

137/142, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080686 Nr: 1878-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ROSE OLIVEIRA - 

OAB:120069
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 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor, para oferecer 

contra-razões no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108021 Nr: 13873-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLIANA FURTADO DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos às fls. 163/167, são 

intempestivos, bem como a intimação do embargado (autor) para 

contrarrazoar os Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113152 Nr: 15965-53.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR LUIS PERLIN ME, VALDEMAR LUIS PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO FLECK SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍSA CEOLIN MARIANO - 

OAB:45E204, MÁRIO OSCAR FREIRE MARIANO - OAB:65.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 220180 Nr: 28546-86.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, Ivan Wolf - OAB:10679/MT, LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, NATACHA GRABRIELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:

 Extrai-se dos autos que em junho/2007 as partes fizeram acordo 

(p.137/139) referente aos processos de numeração antiga 234/2005 (cód. 

220180) e 284/2005 (cód. 223004). Entretanto, o executado não cumpriu 

com o ajustado, provocando o prosseguimento do feito, em julho/2008 (p. 

185).Desde então o exequente vem tentando receber o seu credito, sem 

exito, há aproximadamente 10 (dez) anos.A penhora sobre o imóvel 

ocorreu em 19/06/2007 (p.127) e o mesmo permaneceu constrito para o 

caso de eventual descumprimento do acordo. Portanto, não houve 

cerceamento de defesa do executado com o encaminhamento do bem 

para avaliação, visto que devidamente intimado da penhora.Quanto à 

apresentação dos valores da dívida atualizada, igualmente não houve 

ofensa à defesa, tendo em vista que o mesmo teve livre acesso ao feito, 

como corrobora o pedido de vista (p.228) deferido à p. 230.Inclusive, no 

pedido de vista o executado informou que iria realizar cálculo e proceder a 

quitação da dívida. Todavia, o mesmo quedou-se inerte, vindo aos autos 

somente agora que foi determinada a avaliação do bem.Registro, ainda, 

que o despacho proferido neste feito e no processo que pertence ao 

acordo (284/2005 - cód. 223004) determina a avaliação e depois das 

formalidades legais, o encaminhamento para realização de praça. Ou seja, 

não há qualquer cerceamento de defesa, tendo em vista que o executado 

vem sendo intimado de todos os atos processuais.Ao que parece, o 

executado busca delongar o feito com petições infundadas, o que desde 

já o advirto para fins de incidência dos arts. 77, 80 e 81 do CPC.Posto isto, 

indefiro o pedido da p. 216/218 e determino o prosseguimento do feito com 

a avaliação do imóvel penhorado.Intimem-se todos.Cuiabá, 15 de março de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 769290 Nr: 22242-27.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OELVIS MARTINS DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, reconheço a ocorrência da coisa julgada e nos termos do 

artigo 485, inciso V do CPC, julgo extinto sem resolução de mérito esta 

ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por OELVIS MARTINS 

DE ALMEIDA contra ITAÚ SEGUROS S/A.Condeno o autor na multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 81 do CPC.Condeno, ainda, nas custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) do valor atualizado da causa.Contudo, como o autor é 

beneficiário da Justiça gratuita, fica a exigibilidade suspensa, até a 

fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não 

houver alteração na situação de necessidade.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947070 Nr: 58610-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LINS DA SILVA LEMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

WAGNER LINS DA SILVA LEMES em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré também ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 1.400,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 270011 Nr: 2050-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DA ROCHA BARROS 

PALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Com estas considerações, acolho parcialmente a questão de ordem e 

determino o retorno dos autos à contadoria judicial para que os cálculos 

sejam refeitos com a incidência dos juros de mora, a partir da data do 

evento danoso, neste caso da data da petição da noticia crime 

(01/08/2005) e correção monetária da data da sentença, 

08/10/2007.Elaborado o cálculo, intime-se o executado, através de seu 

advogado, 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.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 
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somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Prestei as 

informações solicitadas no RAI 1001911-23.2018.8.11.0000 através do 

Oficio nº 012/2018/GAB.Encaminhem-se as informações ao 

Relator.Cumpra-se. Intimem-se todos.Cuiabá, 15 de março de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915124 Nr: 40257-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TEIXEIRA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 03/04/2018, às 09:00h, à realizar-se na Av. das Flores, n. 843, 

sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: 

(66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para comparecer à perícia designada. 

Consigno que o não comparecimento do autor na perícia designada poderá 

acarretar na improcedência dos pedidos iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132546 Nr: 24098-84.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARA CRISTINA RUEDA AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGDA DE LEMOS PERIM - 

OAB:SP/ 47.265, JOSE AFONSO GONÇALVES - OAB:SP/86.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834696 Nr: 39983-46.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:1.623-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1267664 Nr: 26909-80.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR TONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JOSÉ GUERRA - 

OAB:12.191-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1272964 Nr: 28624-60.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, GIOVANA 

FONSECA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAP DISTRIBUIDORA SUL 

MATOGROSSENSE DE PUBLICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1128073 Nr: 22186-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA SCHNEIDER RODRIGUES DE LIMA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA. - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para manifestar-se acerca do documento juntado 

à fl153/157 , no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832200 Nr: 37807-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA ANTONIELLE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico que o Embargo de Declaração oposto pela ré FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA às fls. 203/206 é tempestivo. Em sendo assim, 

nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho intimação 

às partes para apresentarem suas contrarrazões ao Embargo oposto, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898092 Nr: 28382-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PEREIRA RAMOS DIAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Intime-se a devedora, através de seus patronos, 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.Na hipótese de a devedora ser representada pela 

Defensoria Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos 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, citados na forma do 

art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento. Não 
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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 o devedor 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 NCPC.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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.Verifico a existência de erro material na decisão de p. 138, 

eis que consta autor, no lugar que deveria constar ré.Assim, corrijo o erro 

material constante na decisão retro, ficando a decisão da maneira a 

seguir:“Custas processuais pela ré, bem como honorários advocatícios 

sucumbenciais que fixo 20% (vinte por cento) no valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §1 e §2, I à IV, do CPC/15. 

(...)”.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 14 de março de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709290 Nr: 2163-61.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA DA GUIA RIBEIRO, V. Q. G. R., A 

G. R. N.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TABORDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Wilson Molina Porto - 

OAB/MT 12.790 - OAB:, PAULA FERREIRA QUEIROZ - OAB:9337-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE MARIA CARIBÉ DA 

ROCHA - OAB:35359

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780619 Nr: 34178-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Branco Canavarros, Emmanoel Almeida 

de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TULIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291-MT

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados às fls. 124/128 

são tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerido(a) 

para ofertar suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920498 Nr: 43733-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FRANCISCO RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT/ 8184-4

 Certifico que a médica perita designou perícia para o dia 03/05/2018, às 

08h , a ser realizada no consultório médico situado na Rua G, n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020. Sendo assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada. Consigno que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931685 Nr: 50206-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor, para oferecer 

contra-razões no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 789008 Nr: 43008-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONILDES FRANSCICO VIEIRA, EROTILDES 

SATURNINA NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NERES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12.131 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Despacho proferido nos autos de Código 1201601, 

procedo intimação da parte autora para ciência e manifestação.

"Determino a intimação das partes para, no prazo de quinze dias, trazer 

aos autos as peças exigidas no art. 713, CPC.

“Art. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao 

tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I – certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório 

por onde haja corrido o processo;

II – cópia das peças que tenha em seu poder;

III – qualquer outro documento que facilite a restauração.”"

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003979-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL VALE DO MOINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003979-17.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta pelo Condomínio Residencial Vale do 

Moinho em desfavor de Alexandre Possebon da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com documentos, sendo 

recebida sob o ID 11847307. O réu não foi citado. O autor informou que o 

réu quitou extrajudicialmente o débito, pugnando pela extinção do presente 

feito. ID 12093332. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

proposta pelo Condomínio Residencial Vale do Moinho em desfavor de 

Alexandre Possebon da Silva. Diante o pagamento extrajudicial dos 

débitos aqui cobrados, conforme comunicado pelo autor (ID 12093332), 

esta ação de cobrança perdeu o seu objeto. Posto isto, julgo extingo esta 

ação de cobrança, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 e determino o 

seu arquivamento, com as baixas e cautelas legais. Custas recolhidas 

com a inicial. Deixo de condenar o réu nos honorários advocatícios 

sucumbenciais, eis que o contraditório sequer foi formado. Transitado em 

julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018 ANA 
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PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001134-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

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 legal. 16 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003146-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

CHRISTIANE DE CASSIA LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 16 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016176-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ANGELICA GREGIOS OAB - SP212349 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA FACIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a petição de ID11920961, no prazo 05 dias. 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006727-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BATISTA DUARTE (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 16 

de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030728-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGISLAINE APARECIDA 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 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030727-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020854-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS BONIFACIO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre 

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

dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019758-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EOZIU ARRUDA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre 

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

dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012379-54.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019272-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO OLIMPIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022692-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SULINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 para manifestarem-se sobre 

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

dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021928-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE ARRUDA (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)

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015249-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE LIMA MARTINS (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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021437-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DE MORAES LIMA (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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021093-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARDOSO CELESTINO (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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017093-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJAILSON DE ALMEIDA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 
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pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020703-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SOUZA DA SILVA (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

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

(quinze) dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018645-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI BENEDITO MODESTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Requerida para manifestar-se 

sobre a petição de ID 11880554, no prazo de 05 (cinco) dias. 16 de março 

de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018815-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019202-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ IVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR 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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019335-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020825-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

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

(quinze) dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020825-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020532-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Requerida para manifestar-se 

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

(quinze) dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021893-31.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GEAN ADILSON DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021295-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014367-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA (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)

 

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. 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014213-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

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

(quinze) dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024798-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OJ - OJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT0008150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para distribuir a Carta 

Precatória, no prazo 05 dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028596-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015669-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015263-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY ALVES DE SOUZA MIRANDA (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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014509-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023743-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, para no mesmo 

prazo, manifestar-se sobre a perícia realizada na audiência de 

conciliação.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013517-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023947-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLLA AMARAL SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014313-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FATIMA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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. 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013920-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030760-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYKHAEL HANNA MADY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 16 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000743-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO IZAQUE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013907-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GOMES DOS SANTOS (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)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

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

(quinze) dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013947-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAKIS DE MORAIS CAJANGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

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

(quinze) dias. 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030680-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BENEDITO 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 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014346-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PATRICIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014196-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

ANALICE ROSOLEM SANTOS Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006781-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006781-85.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ELIANA LOPES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Com base na 

Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição da presente Carta para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 718182 Nr: 14322-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DUARTE DE MEDEIROS, ODETE BOACHA 

DUARTE DE MEDEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Considerando que o laudo pericial é inconclusivo, intime-se a perita judicial 

para, no prazo de 05 (dias), esclarecer as dúvidas que pairam sobre o 

mesmo, conforme manifestação da parte autora às fls. 144/145.

Com o laudo complementar, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias.

Após, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1109388 Nr: 14452-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA SUELI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Célia Sueli Neves em face de Energisa Mato Grosso parA: 1) 

Declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de 

fevereiro de 2016 da unidade consumidora n. 3487830, tornando definitiva 

a tutela deferia às fls. 31/32; 2) Condenar a Requerida ao pagamento de 

indenização pro danos morais a Requerente no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com incidência de juros legais (1% ao mês) desde a 

citação e correção monetária (INPC) desde a prolação da presente; e, 3) 
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Condenar a Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Initmem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 876787 Nr: 14640-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMEGA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para trazer a este juízo, no prazo de 

05 (cinco) dias, 07 cópias da inicial, a fim de proceder a citação dos 

sócios da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1107421 Nr: 13584-72.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE VANZELLA SONZA, MOACIR SONZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça. 

´Informo, outrossim, que, caso não sejam adotadas as medidas 

necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071984 Nr: 56233-86.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MENDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL D. SIQUEIRA - 

OAB:OAB/SP 247.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça. 

Informo, outrossim, que, caso não sejam adotadas as medidas 

necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949850 Nr: 60259-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, MARLON 

DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA, 

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA, BENEDITO SERGIO DE CASTRO 

BRAGA, JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - 

OAB:6177

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para retirar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o Termo de Penhora e proceder sua averbação no cartório 

competente, comunicando este juízo posteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 865140 Nr: 5703-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEMBOM CHOCOLATES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, HELOISA S. LUGATO - OAB:16.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1081145 Nr: 2083-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/12009, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

finalidade de intimar o autor, por intermédio de seu patrono, para que 

informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o CNPJ do escritório, para fins de 

levantamento do valor depositado. Em não havendo manifestação no 

prazo acima, o feito será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1023896 Nr: 33840-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTOGESTÃO EM SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - 

OAB:OAB/MT 15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eduardo da cavalcante - 

OAB:24.923/DF, FERNANDA DORNELAS PARO - OAB:46144

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, procedo a intimação do advogado da parte 

Autora para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019129 Nr: 31447-75.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ALDA RITA TAQUES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA 

GONÇALVES - OAB:9802, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO SPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365629 Nr: 3795-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE LOPES DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

finalidade de intimar autor para informar os dados bancários, no prazo de 

05 (cinco) dias para levantamento do alvará, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 9774-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI MARTINS DA COSTA, L. J. M. S, SIRLEI MARTINS 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANTONIO RUZIN, LUCIANO PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAÚCIA DE 

OLIVEIRA DEFENSORA PUBLICA - OAB:, JOSE RAVANELLO - 

OAB:3.291/MT, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B, Rosecler 

Szadkoski - OAB:7325/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023660-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023660-07.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11150245, em que a parte Autora foi compelida a trazer aos 

autos elementos que comprovem a manutenção dos descontos reputados 

indevidos e o citado certificado individual do seguro. Pois bem. Analisando 

os autos, verifiquei que o fundamento jurídico da exordial esta apoiado em 

legislação processual revogada (CPC/73), deixando o Autor de cumprir 

adequadamente o artigo 319 do CPC/15, notadamente os requisitos 

elencados nos incisos II e III do citado artigo. Além disso, por ocasião do 

despacho do Id.10816987 foi esclarecido à parte Autora acerca da 

ausência de provas dos descontos indevidos capaz de justificar o pedido 

de tutela de urgência, de modo que o Requerente através da emenda do 

Id.11150245 juntou aos autos prova do cancelamento do débito alegado 

indevido em sua conta, o que impõe elucidação da subsistência dos 

requisitos autorizadores da concessão do pedido de tutela. 

Derradeiramente, colho o ensejo para oportunizar ao Autor a juntada de 

elementos de prova acerca dos descontos assinalados na lista unilateral 

apresentada (Id.9217796 pág.19/22), uma vez que, a despeito de gozar do 

direito elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC (inversão do ônus da 

prova), não está desincumbido carrear aos autos fatos concretos da 

constituição do seu direito, se mostrando plenamente possível diligenciar a 

fim de corroborar o ilícito supostamente sofrido. ANTE O EXPOSTO, 

INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

EMENDAR A INICIAL, a fim de sanar as inconsistências supra apontadas, 

especialmente: 1) Adequar a exordial rigorosamente aos moldes da 

legislação vigente (CPC/15), especialmente no que afeta ao preenchimento 

integral dos requisitos da petição inicial estabelecidos pelo artigo 319 do 

citado Diploma Legal, inclusive no que tange a correta qualificação das 

partes (com indicação do endereço eletrônico) e devida fundamentação 

jurídica dos pedidos, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Esclarecer a 

subsistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, 

frente aos documentos juntados nos Id.11150301 pág.2, Id.11150306, 

Id.11150320, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

3) Juntar elementos de prova dos efetivos descontos realizados na conta 

bancária do Autor, afim de se apurar efetivamente o dano material 

reclamado. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006253-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDES CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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

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

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

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

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

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

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

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

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

administrativo não atendido. Assim, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pelo requerente, na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Dessa 

forma, não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado 

pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 

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

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. bem 

como, para demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando 

ao feito o documento probatório de renda (cópia da Carteira de Trabalho, 

Holerite ou última declaração de imposto de renda) sob pena de 

indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de extinção Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006346-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

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

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

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

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006258-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MONIK DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (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, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

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

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

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

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006368-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MOURA CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em 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 
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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: 1006393-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ATAIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

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, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

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

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

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

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006414-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM ALVES 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)

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, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

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

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

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

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006416-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

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, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

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

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

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

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006424-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SOUZA NONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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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, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

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

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

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

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006426-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA NUNES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

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, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006411-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005707-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA THIENY CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005707-93.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Pretende a parte Autora 

que lhe seja concedido o beneficio da assistência judiciaria gratuita, sem 

contudo trazer aos autos prova capaz de consubstanciar a alegada 

hipossuficiência. Além disso, a procuração que não se amolda ao que 

dispõe o artigo 105 do CPC/2015, fundando-se no antigo código. Por fim, 

embora não esteja constante na causa de pedir e na fundamentação 

jurídica no tocante ao pedido de tutela de urgência, pela interpretação do 

pedido declinado no item 1 da exordial, é possível identificar pleito de 

urgência, o que impõe o esclarecimento pela parte Autora quanto a 

intensão de urgência e sua base legal. Anoto que, a tutela especifica 

prevista no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor é afeta à 

relação contratual (obrigação específica contratual ou medida que 

assegure o adimplemento desta), não se confundindo com o provimento 

tutelar de urgência previsto na lei processual. ANTE O EXPOSTO, a parte 

Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para querendo, EMENDAR A INICIAL, a 

fim de sanar as inconsistências supra apontadas, especialmente: 1) 

Juntar aos autos documentos que demonstrem não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento (por ex. declaração imposto renda), sob pena de indeferimento 

do benefício, de acordo com o art. 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pedido. 2) Adequar a procuração judicial ao artigo 105 do 

CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 3) Esclarecer com exatidão se 

há pedido de tutela de urgência ou evidência, com a devida base legal 

afeta a sua pretensão, sob pena de indeferimento do pedido. 

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 
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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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006330-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PICA PAU COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - SP196702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER NEVES DE PAULA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1006330-60.2017.8.11.0041 Vistos, Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte exequente para 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça, consignando 

que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

portaria 64/2013/DF. . Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o 

cumprimento da determinação acima, conforme dispõe a seção 7, art. 393, 

da CNGC/MT, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, no 

estado em que se encontra, com as baixas necessárias. Em caso de 

apresentação do documento acima mencionado, cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se à origem com as baixas pertinentes e as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770346 Nr: 23356-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDACARU COMERCIO DE CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario eduardo goncalves 

leao - OAB:63151

 Código – 770346

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 113/115 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até o cumprimento integral da transação (30/04/2018).

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL do valor penhorado às fls. 109/111 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 114.

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação ao 

eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 787982 Nr: 41916-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELDA CECILIA MARTINS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 787982

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 192/197 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 196 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada a fl. 193 conforme 

acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129264 Nr: 22697-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BRAATZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Código – 1129264

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 142/143 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, conforme 

estabelecido na sentença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802112 Nr: 8574-52.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA BRITO FEGURI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZONILDES PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LETICIA VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10.887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.607/617.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840557 Nr: 44926-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13445-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165

 ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: 

1)DECLARAR nula a cláusula 5.7.1 – fl.27, por constituir cláusula penal 

excessiva, que dá azo a enriquecimento ilícito da parte requerida; 

2)CONDENAR as partes Requeridas, solidariamente, restituir a parte 

Autora o montante equivalente aos 90% (noventa por cento) do valor pago 

por de R$ 5.928,00 (cinco mil, novecentos e vinte e oito reais), devendo 

sobre o valor a ser restituído, incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.Nos termos 

do artigo 86 do CPC, tendo em vista o decaimento pelo Autor da maior 

parte dos pedidos e vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC), 

CONDENO A PARTE AUTORA ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do patrono de cada Requerida, que fixo em 10% da derrota 

objetiva experimentada (consistente no valor de R$ 38.500,00 dos danos 

morais postulados) e de 70% das custas processuais, observada a 

suspensão da exigibilidade tendo em vista ser beneficiária da justiça 

gratuita (art. 98,§3º do CPC).CONDENO as partes Requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de 30% (trinta por cento) do total das 

custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do r. 

causídico da parte Autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e 86 e 87 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813179 Nr: 19660-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK DALLA BERNARDINA, MICHELE ATILIO 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA MARQUES 

MUNHOZ - OAB:10485, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial complementar de fls. 

254/255, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809468 Nr: 15953-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANO QUATRO COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA, PAULO 

ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA, DORAMY 

ONILDES DE AZEVEDO, GILSON HUGO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código n.809468

VISTOS,

O presente feito se arrasta há mais de 04 (quatro) anos da propositura da 

ação (20/04/2013) e até o momento não houve citação da parte Requerida.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo não sendo possível por 

ausência de indicação correta do endereço do réu, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Consigno que a parte Autora já foi intimada pessoalmente para promover o 

andamento do feito (fl.69/75), e ainda assim quedou-se inerte.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado indeterminadamente, 

e, sobretudo a fim de obstar o rol negativo de processos pendentes no 

Judiciário, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas remanescentes pela parte REQUERENTE, ressalvando os casos de 

suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil).

.

 Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização 

processual.

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932991 Nr: 50919-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSAL IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:

 Processo código n.932991

VISTOS,

 PROCESSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO.

ARQUIVE-SE o presente incidente, conforme dispõe o artigo 1.175 da 

CNGC:

 “Art. 1.175. Os feitos relativos aos incidentes e exceções, tais como 

impugnação ao valor da causa, pedido de alvará, exceções de 

incompetência, incidente de falsidade e embargos à execução, já julgados, 

não permanecerão apensos aos do processo principal, no qual será 

certificado o fato, mencionando-se a pendência ou não de recurso, o valor 

das custas pagas e quem as pagou, além de juntar-se cópia da decisão 

ou do acórdão.” (grifei)

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 927511 Nr: 47978-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDA, FERNANDA PATRÍCIA PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE DANHONI - 
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OAB:17.008-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Código – 927511

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 233/261 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 225983 Nr: 33274-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MOTTA DA SILVA, ELISABETE MOTTA DA SILVA 

CAVANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, MONNY V. VICTOR COÊLHO AGUIAR SILVA - 

OAB:6.976, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2.713-A, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Intimação do advogado JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1068378 Nr: 54685-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 463423 Nr: 31710-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GAMBAROTO, MARLI FERREIRA DE LUCENA 

GAMBAROTO, VALDENIR GAMBAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ENIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT, NIVALDO CONRADO PEREIRA - OAB:4925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 

OAB:21358/O

 Código – 463423

VISTOS,

INDEFIRO o pedido formulado as fls. 123/125, tendo em vista que as 

custas judiciais não se afiguram como direito patrimonial disponível, sendo 

certo ainda que a aplicação do §3º do artigo 90 do CPC diz respeito 

somente à fase de conhecimento.

De outra sorte, não restou comprovada de forma satisfatória a condição 

de hipossuficiência alegada pela parte Executada, e ainda fosse o caso, 

tal circunstância não teria o condão eximi-lo do respectivo pagamento, por 

possuir efeitos não retroativos (ex nunc), ou seja, não atinge a 

condenação nos ônus de sucumbência, anteriormente proferida ao 

pedido.

No mesmo sentido, refiro precedentes do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça que muito bem esclarece a questão:

 “PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A 

APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, 

COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. 

LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR 

CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2º CPC, ART. 511. I. 

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa jurídica, em tese, 

pode fruir da assistência judiciária, sendo impossível, em sede especial, 

reverem-se os fatos que levaram o Tribunal estadual à concessão do 

aludido benefício, ante o óbice da Súmula n. 7. II. Todavia, a gratuidade não 

opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos 

ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela 

parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, 

porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento 

desta . III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.” 

(gn)(RECURSO ESPECIAL Nº 556.081 - SP (2003/0092210-), Relator: Min. 

Aldir Passarinho Junior, DJ: 28-3-2005).

AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO.I – A gratuidade da 

justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, dada a 

imprevisibilidade dos infortúnios financeiros que podem atingir as partes, 

impossibilitando-as de suportar as custas da demanda.II – Todavia, a 

concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais 

relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não 

sendo admitida, portanto, sua retroatividade.Agravo improvido. (AgRg no 

Agravo de Instrumento nº 979.812 – SP, Relator Ministro Sidnei Beneti)

 Portanto, permanece a responsabilidade da parte Executada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da sentença 

de fls. 122.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334824 Nr: 5469-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:44698

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

da impugnação à penhora de fls. 202/203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796845 Nr: 3208-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME, DANIELE BUSSIKI CUNHA, LAERTE BOM DESPACHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 938227 Nr: 53761-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOSÉ DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar nos autos, 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932679 Nr: 50754-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se quanto 

ao pedido de fls. 113

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795227 Nr: 1557-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, 

DANIELE BUSSIKI CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI, EMIKA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:, OTACÍLIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148101 Nr: 30832-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO FORTES GAMBARRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelção interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 346808 Nr: 16927-57.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERCINO SIMÃO DE OLIVEIRA, 

CARMEZINA FERREIRA DE JESUS, ALBERTINA SIMÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 intime-se a seguradora requerida para pagamento espontâneo do débito 

remanescente, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%

(dez por cento) sob o montante do débito, além dos honorários 

advocatícios relativos a esta fase, em idêntico percentual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 220464 Nr: 28813-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO FILÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE 

SOUZA - OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:8661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 Código: 220464

 Vistos, etc.

Ab initio, cumpra-se o disposto no primeiro parágrafo da decisão de fls. 

232.

Desentranhe-se a petição de fls. 262/269 para entrega ao seu subscritor, 

eis que se trata de cópia daquela encartada as fls. 254/261.

Após, sobre o pedido de fls. 254/261, manifeste-se o exequente, no prazo 

de 05(cinco) dias. No mesmo prazo apresente o demonstrativo do débito 

atualizado, conforme determinado no item 1 da decisão de fls. 243, ante a 

rejeição daquele apresentado as fls. 234/242.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 351577 Nr: 22018-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO MOREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Código: 351577

 Vistos, etc.

Em face do pagamento do saldo remanescente (fls. 334), manifeste-se o 

exequente, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094522 Nr: 8209-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MITSUO YABUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 Código: 1094522

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 
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dias, querendo:

 a) 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 (art. 357, II, CPC);

 b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

 c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1038036 Nr: 40594-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA- ME, MOACIR 

FISCHER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETO STEFFEN - 

OAB:13.371

 Código: 1038036

Vistos etc.

Havendo real interesse da parte executada em compor amigavelmente (fls. 

92), invocando os princípios da celeridade, menor onerosidade e 

movimentação desnecessária da máquina judiciária, e ainda, tendo em mira 

a busca pela solução do conflito, DESIGNO o dia 24/ABRIL/2018 às 14h, 

para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, visando por fim a esta 

demanda.

Não resultando frutífera a solenidade, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041921 Nr: 42495-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A, MATSUNO OHRA, 

JOÃO CORDEIRO RODIGUES, FRANCISCO ANSELMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 Código: 1041921

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 199/201, eis que desprovido de qualquer 

elemento de prova das alegações da requerente.

Em prosseguimento do feito, compulsando detidamente estes autos, 

constato que nenhum dos confinantes foi devidamente citado dos termos 

desta demanda. Entrementes, a citação pessoal dos confinantes é 

obrigatória na ação de usucapião, sem a qual não se perfectibiliza a 

angularização processual.

Ressalte-se que a citação por edital é medida excepcional, para chamar 

os réus e confinantes a integrarem a lide, sendo cabível, portanto, 

somente após realizadas todas as tentativas de citação pessoal.

 Na hipótese dos autos, a parte autora não demonstrou ter esgotado os 

meios a fim de localizar os confrontantes, limitando-se à alegação de que 

não possui meios disponíveis para a aferição de dados que possibilitem a 

citação pessoal.

Deste modo, intime-se o requerente para que indique quem são os atuais 

confinantes do imóvel objeto desta demanda, promovendo suas citações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1155857 Nr: 34282-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA, 

DANILO ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7.481-B/MT, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908

 (...), determino, de ofício, a realização de prova pericial para o deslinde da 

causa.Para tanto, nomeio como perito do Juízo a Dr.ª Marisa Fernanda 

Vieira Tavares, cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, 

a qual, pode ser encontrada na Av. Bosque da Saúde nº 355, Aptº 501 – 

Ed. Salvador Dali, CEP. 78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 

3642-5241 (res.), 65 3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para 

realizar perícia na parte autora, sob a fé de seu grau, para apresentação 

de laudo no prazo de trinta (30) dias, após início dos trabalhos.Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 

05(cinco) dias.Considerando que a perícia foi determinada de ofício, 

ambas as partes deverão custear os honorários do expert.A requerente é 

beneficiária de Justiça Gratuita, razão pela qual a parte que lhe incumbe 

pagar deve ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Após a 

apresentação do laudo pericial, será expedida em favor da perita, certidão 

com o valor dos honorários periciais que lhe serão devidos, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2 da 

CNGC. Nesse contexto, com base na Resolução 232/2016, arbitro os 

referidos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).INTIME-SE a Perita 

para dizer se aceita o encargo, em razão do quanto disposto neste 

decisum, no prazo de 05 (cinco) dias.Em caso positivo, intimem-se os 

requeridos para depósito de 50%(cinquenta por cento) do valor dos 

honorários, ficando desde já, autorizado a perita a levantá-los, no início 

dos trabalhos.Após, agende-se com a expert a data de início dos 

trabalhos, intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos. 

Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no 

prazo de 10(dez) dias.Após a conclusão da prova pericial, voltem-me os 

autos conclusos para decidir acerca da necessidade ou não de produção 

da prova testemunhal e oral.Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de 

março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 868016 Nr: 7963-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE NUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICELMA BOTELHO RAMOS 

SAMPAIO - OAB:16.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Código: 868016

Vistos, etc.

A requerida GOLDFARB e demais empresas do grupo PDG, pretendem as 

fls. 239/266 a extinção desta demanda, argumentando para tanto que está 

em processo de recuperação judicial. Alternativamente, pugna pela 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na 

Lei nº 11.101/2005.
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Instada a parte Autora a se manifestar, est quedou-se inerte (fls. 269).

DECIDO.

Os pedidos não prosperam, considerando que estamos diante de uma 

ação de natureza de conhecimento, ou seja, ilíquida, eis que ausente 

qualquer título judicial ou extrajudicial.

Com efeito, antes da prolação de eventual sentença de procedência, com 

a formação de título executivo judicial, ainda na fase de conhecimento 

inexistem liquidez e certeza do crédito alegado, inserindo-se a ação de 

conhecimento na exceção do §1º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, que 

prevê:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida. (...)” . (Grifei)

Nesse contexto, com espeque no artigo 6º, §1º da Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas (Lei nº. 11.101/2005), INDEFIRO os referidos 

pedidos, determinando o prosseguimento desta demanda.

Outrossim, instadas as partes a apresentarem as provas que pretendem 

produzir, ambas as partes requestaram pelo julgamento antecipado da lide 

(fls. 227 e fls. 229/230).

Deste modo, após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354875 Nr: 25324-08.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PESSOAS 

NATURAIS DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCYARA DE ALBUQUERQUE NUNES DA 

SILVA

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

SANTOS - OAB:3098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:9021-MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Código: 354875

 Vistos, etc.

Conforme consulta realizada via convênio Infojud, que segue em anexo, a 

profissional Rosane Lorenzi reside no mesmo endereço constante nos 

autos. Deste modo, intime-a, via mandado, como diligência do Juízo, para 

cumprimento voluntário da decisão de fls. 207/208, ratificando que não 

havendo pagamento voluntário, compete à parte Autora mover a 

execução, servindo a decisão antes mencionada de título executivo.

Em prosseguimento do feito, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 

207/208.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código: 404894

 Vistos, etc.

Antes de apreciar os pedidos de fls. 387/391, fls. 395/396 e fls. 397/398, 

remetam-se estes autos ao Contador Judicial para cálculo, a ser efetivado 

de acordo com o acórdão de fls. 381/384.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164336 Nr: 37694-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ, MARCO ANTONIO 

ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 Código:1164336

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo:

 a) 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 (art. 357, II, CPC);

 b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

 c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 873369 Nr: 12110-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBIL. SPE 

LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Código: 873369

Vistos, etc.

A requerida GOLDDELOS e demais empresas do grupo PDG, pretendem 

as fls. 186/214 a extinção desta demanda, argumentando para tanto que 

está em processo de recuperação judicial. Alternativamente, pugna pela 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na 

Lei nº 11.101/2005.

O pleito já havia sido apreciado e parcialmente acolhido na decisão de fls. 

185, com a determinação de suspensão da demanda por 180 (cento e 

oitenta) dias.

As fls. 216 a parte autora pugna pelo prosseguimento do feito, 

argumentando que esta demanda não se trata de execução.

DECIDO.
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Com razão o requerente.

In casu, inexiste qualquer título judicial ou extrajudicial, considerando que 

estamos diante de uma ação de natureza de conhecimento, ou seja, 

ilíquida.

Com efeito, antes da prolação de eventual sentença de procedência, com 

a formação de título executivo judicial, ainda na fase de conhecimento 

inexistem liquidez e certeza do crédito alegado, inserindo-se a ação de 

conhecimento na exceção do §1º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, que 

prevê:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida. (...)” . (Grifei)

Nesse contexto, REVOGO a decisão de fls. 185.

Por corolário, com espeque no artigo 6º, §1º da Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas (Lei nº. 11.101/2005), INDEFIRO o pedido de 

fls. 186/214, determinando o prosseguimento desta demanda.

Outrossim, após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos 

conclusos para sentença, pois do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434840 Nr: 13747-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIRSON FERREIRA DE SIQUEIRA, ANGELO DOMINGO 

SECCO, MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO, ELY ALVES DE OLIVEIRA, 

GENIVAL GOMES DE SENA, GERCI GOMES MIRANDA, OLAVO LAURINO 

ANTONIOLLI, KATIA SILENE VENTURI RUTZ, MARLI BUENO LANZARIN, 

VIRGILIO BASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Deste modo, HOMOLOGO o valor dos referidos honorários em R$ 

7.000,00 (sete mil reais) e determino a intimação da executada para 

depósito do valor total em 05 (cinco) dias.Comprovado nos autos o 

depósito dos honorários periciais, intime-se o perito para no prazo de 5 

(cinco) dias, agendar dia e hora para a realização da pericia, cientificando 

de que deverá apresentar o laudo, 30 (trinta) dias a contar da data do 

início dos trabalhos. Estando a data da perícia agendada, intimem-se as 

partes da data designada para perícia, certificando a ocorrência nos 

autos.Deixo autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do 

valor depositados, em favor do perito nomeado para inicio dos trabalhos, 

ficando o restante de 50% (cinquenta por cento) para serem liberados, 

após a entrega do laudo Pericial.Após a apresentação do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação em 05(cinco) dias.Concluído os 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 09 

de março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1223397 Nr: 12635-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO MENUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ, MARCO ANTONIO 

ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, CONCEDO 

PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, tão somente para 

sobrestar os atos de expropriação do veículo TRA/C. TRATOR/NENHUMA, 

marca/modelo VW/19.320, CLC TT, ano/modelo 2006/2006, cor BRANCA, 

placa KAU 0369, nos autos do processo de execução em apenso código 

n. 220464.Certifique-se na ação de execução em apenso a suspensão 

determinada nesta ação.CITEM-SE e INTIMEM-SE os Embargados por seus 

procuradores constituídos naqueles autos, para, querendo, ofertar defesa 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075941 Nr: 57929-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MAYCON VIANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o referido pedido, determinando o 

prosseguimento da execução.Intime-se a devedora, via de seu advogado 

(DJE), para pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento) sob o montante do débito, 

além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico 

percentual.Havendo pagamento ou manifestação do devedor, diga a 

exequente em 05(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de 

março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 974426 Nr: 11352-24.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME, JUSSINEY ROGERIO DE 

ARRUDA, ISONETE BURNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA "GESC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 Código do Processo nº 974426

Vistos,

Neste feito, a parte embargante foi condenada a pagar os honorários 

advocatícios, tendo o patrono exequente formulado nos autos pedido de 

intimação da parte embargante cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 90), e não havendo nos 

autos comprovação do pagamento dos honorários, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 92/93.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte embargante/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intime-me o patrono/exequente, para no prazo de cinco dias, trazer para 

os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, 

inciso I e VII, do CPC, para o caso de prosseguimento do feito, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 733523 Nr: 29768-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA COSTA

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

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DAHLEM DA ROSA - 

OAB:21051

 Processo Código nº 733523

Vistos,

 Nesta Execução de Sentença a parte executada intimada, deixou de 

pagar o saldo remanescente da condenação, conforme relata a certidão 

lavrada às folhas 265, tendo o exequente formulado nos autos, pedido de 

penhora on line, para reforço da penhora.

Ante ao exposto, defiro o pedido a penhora requerida às folhas 270/271, 

formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária existente em 

nome da parte executada, até o limite do saldo remanescente.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio formalizada junto ao Banco Central do Brasil via 

Bacenjud, obteve resultado positivo, sendo penhorado o valor de R$ 

7.635,89 (sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), transferidos para a Conta Única-TJ/MT, conforme número do 

Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de transferência, que 

segue anexado a esta decisão, o qual, constituo como Termo de Penhora.

Se necessário, oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação 

do referido valor para estes autos.

Intime-se a parte executada do reforço da penhora.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 803423 Nr: 9881-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NEIDE BRUNO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

ALINOR OLIMPIO DA SILVA, GEORGE HENRY ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA, RODRIGO CESAR 

PEIXOTO FALEIROS, LUCELIA GLORIA PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SCOFONI FALEIROS - 

OAB:4.600/MT, MARCELO PRADO FALEIROS - OAB:, MARCELO 

PRADO FALEIROS - OAB:9.253/MT

 Processo Código nº 803423

Vistos,

Nesta execução de sentença os executados solidariamente condenados 

intimados deixaram de pagar a condenação conforme relata a certidão de 

folhas116, vindo a parte exequente requerer penhora eletrônica Bacenjud 

e Renajud, para garantia do valor exequendo.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da condenação, 

defiro a penhora eletrônica requerida as folhas 118/122, proceda-se a 

ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, 

a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em nome dos 

executados, até o limite do valor exequendo. Se negativa ou insuficiente, 

proceda-se a busca de veículos no Detran via Renajud.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio no Bacenjud foi negativa, visto não ter 

encontrado valor disponível para penhora nas contas bancárias dos 

executados, conforme extrato do Bacenjud, que segue anexado a esta 

decisão.

A pesquisa realizada no Detran, via Renajud, foi positiva, sendo 

encontrado um veículo registrado em nome do executado José Luiz da 

Silva, o qual foi penhorado, a saber: Marca e Modelo RENAULT/SANDERO 

PRI1616V – Placa NJM2428 – MT, conforme relatório do Renajud que 

segue anexado nos autos, o qual constituo como termo de penhora.

Intimem-se os executados da penhora, por seus patronos via DJE, e 

aguarde-se o prazo de impugnação (artigo 525 do CPC).

 Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se mandado para avaliação do 

veículo. Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 806588 Nr: 13070-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Cod. nº 806588

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 237/241, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 826952 Nr: 32850-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, MAURICIO 

FUGIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A.(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

S. TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 
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 Certifico que, encaminho intimação do requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos acerca da impugnação aos cálculos de 

fls. 123/124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078427 Nr: 490-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 221727 Nr: 29825-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ECON. CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVEIRA, ALZIRA 

FERNANDES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Processo Código nº 221727

Vistos,

Defiro a penhora de veículos requerida no pedido formulado as folhas 139, 

proceda-se a busca de veículos pertencentes ao executado junto ao 

Detran-MT, via Sistema Renajud, para penhora.

A pesquisa formalizada no Sistema Renajud, obteve resultado negativo, 

visto que o veículo encontrado em nome da parte executada já consta com 

restrição registrada em seu prontuário, por outro Juízo, conforme 

relatórios em anexo.

Quanto a busca de Imóveis indefiro, visto que a diligência pode ser 

realizada pelo próprio exequente.

 Dessa forma, não havendo outros bens indicados nos autos, para o 

regular prosseguimento desta execução, procedo a busca dos endereços 

dos executados, devendo ser anotado nos autos o novo endereço 

encontrado.

A seguir, determino que se proceda à penhora de bens que guarnece a 

residência dos executados, tantos quanto bastem para garantia do valor 

exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme dicção 

do artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 142509 Nr: 27136-61.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelzi Maria Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT

 Processo Código nº 142509

Vistos,

Defiro a penhora de veículos requerida no pedido formulado as folhas 

149/150, proceda-se a busca de veículos pertencentes ao executado 

junto ao Detran-MT, via Sistema Renajud, para penhora.

A pesquisa formalizada no Sistema Renajud, obteve resultado negativo, 

por não haver encontrado veículo cadastrado em nome da parte 

executada, conforme relatórios em anexo.

Quanto a busca de Imóveis indefiro, visto que a diligência pode ser 

realizada pelo próprio exequente.

 Dessa forma, não havendo outros bens indicados nos autos, determino 

que se proceda à penhora de bens que guarnece a residência da parte 

executada, tantos quanto bastem para garantia do valor exequendo, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme dicção do artigo 833 do 

CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 81893 Nr: 9103-57.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Código do Processo nº 81893

Vistos,

 A penhora eletrônica requerida pelo exequente nos autos, não pode ser 

formalizada, visto que, o numero do CPF indicado no pedido formulado às 

folhas 196, não pertence ao Executado Isac da Silva Pinto, e o CPF 

indicado no pedido inicial encontra-se incompleto.

Dessa forma, intime-se a parte exeqüente para no prazo de cinco dias, 

informar nos autos o número completo do CPF da parte executada, ou 

ainda, indicar bens a penhora, promovendo o normal andamento desta 

execução, sob pena de suspensão – art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 884315 Nr: 19390-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARIA TEIXEIRA PEDROSO BICUDO 

PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 884315

Vistos,

 A penhora eletrônica requerida pelo exequente nos autos, não pode ser 

formalizada, posto que o numero do CPF da parte executada encontra-se 

incompleto nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exeqüente para no prazo de cinco dias, 

informar nos autos o número completo do CPF da parte executada, ou 

ainda, indicar bens a penhora, promovendo o normal andamento desta 

execução, sob pena de suspensão – art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 14 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385322 Nr: 20996-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES DA 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Processo Código nº 385322

Vistos,

A parte exequente requer a renovação da penhora Bacenjud.

No caso, a penhora eletrônica via Bacenjud, já foi realizada nestes autos, 

com resultado negativo, conforme se verifica as folhas 79/80.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que, uma 

vez realizada a penhora on-line sem obtenção de êxito, o novo pedido 

deve vir acompanhado de demonstração de que ouve alteração 

econômica no patrimônio do devedor, o que não ocorreu, no presente 

feito, visto que o pedido formulado do exequente encontra-se 

desacompanhado de prova ou indício de eventual alteração ocorrida na 

situação econômico financeiro da parte executada.

Dessa forma, não havendo nos autos, indício capaz de ensejar a 

renovação do ato anteriormente infrutífero, indefiro a renovação da 

penhora Bacenjud.

Defiro a pesquisa junto ao Detran, via Renajud para penhora de veículo da 

parte executada.

A busca realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte executada Lidio 

barbosa, a saber: Marca e Modelo VW/15.180CNM – Placa NUD2260 – MT, 

conforme relatório do Renajud anexado nos autos, o qual, constituo como 

Termo de Penhora.

Intime-se o executado da penhora acima formalizada, por seu patrono via 

DJE, decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se mandado para 

avaliação do veículo. Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena 

de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 742354 Nr: 39239-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ARRUDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - 

OAB:14.213/MT

 Processo Código nº 742354

Vistos,

Trata-se de execução de acordo onde a parte executada intimada para 

pagar a divida, não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão 

de folhas 55, vindo o exequente a requerer a realização da penhora 

eletrônica para garantia do valor exequando.

Isto posto, defiro o pedido de penhora formulada pelo exequente as folhas 

140/142, proceda-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, 

via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 No caso, a busca realizada via Bacenjud obteve resultado negativo, visto 

que, a quantia encontrada foi desbloqueada por ser considerada irrisória 

em relação ao valor da execução, conforme dispõe o artigo 836 do CPC, 

onde estabelece a não formalização da penhora, quando o seu objeto for 

insuficiente. Segue em anexo o extrato do Sistema Bacenjud.

Dessa forma, verificando que não há indicação de outros bens a penhora, 

para regular prosseguimento do feito, fundamentado no que dispõe o 

artigo 523 § 3º do CPC, determino que se proceda a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398353 Nr: 31679-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & MIRANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VENSON - 

OAB:27560, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128341, ROSITA M. E. SCHROEDER - OAB:4.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 398353

Vistos,

Cuida-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em titulo 

executivo pela sentença de folhas 69/70, com prosseguimento pelos 

moldes preconizados pelo o artigo 523 do Código de Processo Civil, onde 

o executado intimado deixou de pagar a dívida, vindo o exequente a 

requerer a realização da penhora eletrônica para garantia do valor 

exequendo.

Diante do exposto, defiro o pedido de penhora formulada pelo exequente 

as folhas 98/101, determino que se formalize a ordem de bloqueio junto ao 

Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar 

numerários em conta bancária existente em nome da parte executada, até 

o limite do valor exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 No caso, a busca realizada via Bacenjud obteve resultado negativo, não 

sendo encontrado valor disponível para ser penhorado nas contas da 

parte executada, conforme extrato do Bacenjud, que segue anexado nos 

autos.

Dessa forma, para regular prosseguimento do feito, fundamentado no que 

dispõe o artigo 523 § 3º do CPC, determino que se proceda a penhora de 

bens que guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos 

bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 9937 Nr: 10414-54.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Saddi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumail Leite Rocha, BROMIDIA MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORLY MARIA COSTA DALTRO - 

OAB:4.108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 9937

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde os executados foram 

citados um pessoalmente e outro por edital, não pagaram a divida nem 
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apresentaram embargos, tendo o exequente requerido a realização de 

penhora eletrônica.

Defiro o pedido formulado as folhas 74/76, formalizem-se a busca no 

Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, para penhora de valores na 

conta corrente existente da parte executada, até o limite do débito 

exequendo.

No caso, a solicitação de bloqueio via Bacenjud deverá ser realizada 

apenas no CPF do executado Jumail Leite Rocha, em razão de não haver 

nos autos indicação do CPF da executada Bromídia Maria S. Rocha.

A pesquisa Bacenjud realizada obteve resultado negativo, visto não haver 

encontrado valor disponível para penhora na conta bancária do 

executado, conforme extrato anexado nos autos.

Isto posto, para prosseguimento do feito determino que se proceda a 

penhora de bens que guarnecem residência dos executados, tantos 

quanto bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente para indicar nos autos o numero do CPF da 

executada Bromídia Maria S. Rocha.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744238 Nr: 41267-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE COELHO GARCIA, LIVIA MARIA BIANCARDINI 

COELHO, MARA TENUTA RIBEIRO COELHO, SILBENE RIBEIRO COELHO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSSAEL DE CAMPOS E KISS LTDA, 

STEPHANIA MARYSSAEL, HERTA KISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSE CARLOS DA CRUZ - OAB:622/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE N. TUNES DE OLIVEIRA 

TREMURA - OAB:13.645

 Processo Código nº 744238

Vistos,

Trata-se de execução de Sentença onde os executados intimados para 

pagar condenação, não se manifestaram nos autos, conforme relata a 

certidão de folhas 244, vindo o exequente requerer a realização da 

penhora eletrônica para garantia do valor exequendo.

Ante ao exposto, defiro o pedido de penhora formulada pelo exequente as 

folhas 243, proceda-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do 

Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor 

exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 No caso, a busca realizada via Bacenjud obteve resultado negativo, não 

sendo encontrado valor disponível para penhora nas contas bancárias 

dos executados, conforme extrato que segue anexado nos autos.

Dessa forma, para regular prosseguimento do feito, fundamentado no que 

dispõe o artigo 523 § 3º do CPC, determino que se proceda a penhora de 

bens que guarnecem a empresa ou residência das executadas, tantos 

quantos bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 871644 Nr: 10794-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE NORONHA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Reinoso de Paula - 

OAB:1341/RO, THIAGO CARON FACHETTI - OAB:4.252/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Processo Código nº 871644

Vistos,

 Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte executada intimada deixou 

de pagar a dívida, tendo a parte exequente requerido nos autos, a 

realização de penhora eletrônica para satisfação da dívida.

Considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), fundamentado na nova redação 

dada pelos artigos 854 e 831, ambos do CPC, defiro o pedido do 

exequente formulado as folhas 133, formalize-se o protocolo de bloqueio 

junto ao Banco Central do Brasil, via sistema BacenJud, a fim de penhorar 

numerário em conta bancária existente em nome da parte executada, até o 

limite do dívida executada.

A busca solicitada junto ao Banco central do Brasil, via Bacenjud, foi 

parcialmente exitosa, visto que o valor encontrado não garante a dívida 

executada, em sua integralidade, sendo penhorado e transferido para a 

Conta Única do TJMT, o valor parcial de R$ 24.084,88 (Vinte e quatro mil 

oitenta e quatro reais e sessenta e oitenta e oito centavos), conforme 

números dos Identificadores de Depósitos – IDs, gerados no recibo de 

transferência, que segue anexado a esta decisão, o qual,constituo como 

Termo de Penhora o extrato emitido pelo sistema BacenJud.

Sendo necessário, oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a 

vinculação do valor penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, (artigo 841 do CPC), e 

aguarde-se o prazo dos embargos.

 Para normal prosseguimento do feito, determino para reforço da penhora, 

que se proceda à penhora de bens que guarnecem a residência dos 

executados, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme 

preconiza o artigo 833 do novo CPC, até o limite do remanescente.

Intime-se a parte exequente.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912168 Nr: 38288-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 Processo Código nº 912168

Vistos,

Trata-se de execução de acordo onde a parte executada intimada para 

pagar a divida, não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão 

de folhas 55, vindo o exequente a requerer a realização da penhora 

eletrônica para garantia do valor exequando.

Isto posto, defiro o pedido de penhora formulada pelo exequente as folhas 

67/68, proceda-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, 

via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 No caso, a busca realizada via Bacenjud obteve resultado negativo, visto 

que, a quantia encontrada foi desbloqueada por ser considerada irrisória 

em relação ao valor da execução, conforme dispõe o artigo 836 do CPC, 

onde estabelece a não formalização da penhora, quando o seu objeto for 

insuficiente. Segue em anexo o extrato do Sistema Bacenjud.

Dessa forma, verificando que não há indicação de outros bens a penhora, 

para regular prosseguimento do feito, fundamentado no que dispõe o 
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artigo 523 § 3º do CPC, determino que se proceda a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 103497 Nr: 16526-68.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERTOTI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO 

- OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:6769, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:4114/MT

 Processo Código nº 103497

Vistos,

Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos autos 

requerer nova busca eletrônica para penhora via Bacenjud, abrangendo 

as cooperativas de crédito.

Considerando que as Cooperativas de Créditos foram incluídas no Sistema 

Bacenjud pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em Maio de 2016, 

depois de realizada a busca Bacen neste feito (fls. 163/164), assim, defiro 

a formalização de nova busca junto ao sistema Bacenjud, para penhora de 

valores na conta corrente existente em nome da parte executada, até o 

limite do débito exequendo - folhas 200/201.

 No caso, a solicitação de bloqueio via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado valor disponível para penhora na conta 

bancária da parte executada, conforme extrato que segue anexado nos 

autos.

Isto posto, não havendo outros bens indicados, determino que se proceda 

a penhora de bens que guarnecem residência da parte executada, tantos 

quanto bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13993 Nr: 10379-94.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VICTOR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jenezerlau dos Santos 

- OAB:3613-B, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:203049/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860385 Nr: 2047-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:169451/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 860385

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Judicial a parte executada intimada, deixou 

decorrer o prazo para pagamento da condenação, tendo a parte 

exequente requerido a penhora eletrônica via Bacenjud e Renajud, para 

garantir o valor exequendo.

Não havendo comprovação do pagamento nos autos, defiro a penhora 

requerida as folhas 136/138, proceda-se as buscas junto ao sistema 

BacenJud, e, se negativa ou insuficiente, proceda-se a busca de veículos 

no Detran via Renajud.

Formalizado o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, sendo a busca parcialmente exitosa, vez que o valor 

encontrado disponível na conta bancária da parte executada não garante 

totalmente o valor exequendo, sendo nesta data, ordenada a transferência 

do valor penhorado para a Conta Única do TJMT, na quantia de R$ 900,78 

(novecentos reais e setenta e oito centavos), conforme número do ID - 

Identificador de Depósito registrado no recibo de transferência do extrato 

Bacenjud, que segue anexado a esta decisão, o qual constituo como 

termo de penhora.

Formalizada a busca para reforço da penhora no Detran, via Renajud, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da executada Eliane de 

Souza, a saber: Marca e Modelo SUNDOW/WEB100 – Placa KAT5484 – 

MT, conforme relatório do Renajud anexado nos autos.

Sendo a parte executada revel desnecessária a intimação pessoal das 

penhoras acima formalizadas, conforme dicção do artigo 346 do CPC, que 

preconiza que ao devedor revel sem advogado constituído nos autos, os 

prazos contra ele fluem a partir da data da publicação dos atos decisórios 

na imprensa oficial.

 Decorrido o prazo, avaliem-se o veículo penhorado. e digam as partes em 

cinco dias.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 978-62.1986.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Comercial e Imobiliária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 186/187, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1057458 Nr: 49767-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANKLEY CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MAIA PEREIRA ME, FÁBIO 

JUNIOR MAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENCO M. D. 

HAYASHIDA - OAB:20.108-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1057458

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde os executados intimados 

deixaram de pagar a condenação (fls. 169), vindo a parte exequente 

requerer a realização de penhora eletrônica para garantia do valor 

exequendo.

Ante ao exposto, defiro o pedido de penhora requerida as folhas 164/166, 

formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 
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existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio realizada no Bacejud foi parcialmente exitosa, vez 

que o valor encontrado não garante a dívida executada em sua totalidade, 

sendo penhorado e transferido para a Conta Única do TJMT, o valor de R$ 

2.290,16 (dois mil duzentos e noventa reais e dezeseis centavos), na 

conta bancária do executado, conforme número do Identificador de 

Depósito – ID, gerado no recibo de transferência no extrato do Bacenjud, 

que segue em anexo a esta decisão, o qual constituo como termo de 

penhora.

Sendo os executados revéis não precisam ser intimados pessoalmente da 

penhora formalizada, conforme dicção do artigo 346 do CPC, que ao 

devedor revel sem advogado constituído nos autos, os prazos contra ele 

fluem a partir da data da publicação dos atos decisórios na imprensa 

oficial.

 Sendo o valor penhorado insuficiente para satisfação integral da 

condenação, expeça-se mandado para Penhora de bens que guarnecem 

a sede da empresa ou a residência do executado, de tantos quanto 

bastem para garantia do saldo remanescente, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme preconizado pelo artigo 833 do novo 

CPC.

Expeça-se ainda a certidão de existência de dívida conforme requer o 

exequente, na forma estabelecida no § 3º e 4º do artigo 782 do CPC, com 

os requisitos elencados pelo artigo 517 do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392275 Nr: 27658-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCÁRIO OURO BRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 943071 Nr: 56372-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL E 

LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA 

DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777530 Nr: 30897-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PRIMEIRA INFÂNCIA LTDA, ANTONIO 

MARCOS SILVA DE OLIVEIRA, SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14-035, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351-MT, 

FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Processo Código nº 777530

Vistos,

 Nesta Execução de Título Extrajudicial os executados intimados deixaram 

de pagar a dívida, ou de oferecer bens a penhora, vindo o exequente 

requerer nos autos, a realização de penhora eletrônica (fls. 42/43), para 

garantia do valor exequendo.

Considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), fundamentado na redação do 

artigos 854 e 831, ambos do CPC, defiro o pedido de penhora formulado 

nos autos, determino que se formalize protocolo de bloqueio, junto ao 

Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar 

numerário em conta bancária existente em nome dos executados, até o 

limite da dívida exequenda. Sendo o resultado negativo proceda-se a 

busca de veículos no Detran, via Renajud. Mantenha-se o processo em 

gabinete, por 48 horas, ou até que se processe a ordem expedida junto ao 

Banco Central do Brasil.

Na busca formalizada junto ao Bacenjud, a quantia encontrada foi 

desbloqueada por ser considerada irrisória em relação ao valor da 

execução, conforme dispõe o artigo 836 do CPC, que estabelece a não 

formalização da penhora, quando o seu objeto for insuficiente, como no 

presente caso.

 A busca junto ao Detran, via Renajud, também obteve resultados 

negativos, visto que o único veículo encontrado cadastrado em nome do 

executado Antônio Marcos Silva de Oliveira, já consta com penhora 

registrada no prontuário, por outro Juízo, conforme relatório anexado nos 

autos.

 Quanto as Cooperativas de Créditos por já terem sido incluídas no 

Sistema Bacenjud pelo CNJ, desde Maio de 2016, indefiro a expedição do 

ofício requerido pelo exequente.

Assim, determino que se proceda a penhora de bens na sede da empresa 

ou na residência dos executados, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1011234 Nr: 28110-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 22949-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 Processo Código nº 138419

Vistos,

Nesta Execução de Honorários Advocatícios a parte executada intimada 

não se manifestou nos autos (fls. 238), tendo a exequente formulado 

requerimento para realização de penhora on line, via Bacenjud.

 Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 854 do CPC, defiro o 

pedido de penhora requerida pela parte exequente as folhas 234/235, 
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formalize o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via a 

Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária existente em 

nome da parte executada, até o limite do valor exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio solicitada via Bacejud, obteve resultado positivo, 

sendo bloqueado na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

2.597,38 (Dois mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta e oito 

centavos), os quais foram transferidos para a Conta Única-TJ/MT, 

conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência do extrato Bacenjud, que segue em anexo a esta decisão, o 

qual, constituo como termo de penhora.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885664 Nr: 20273-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO GOMES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1059971 Nr: 51056-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA RODRIGUES CERSULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBEIRO DA SILVA, MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA, MARCIA REGINA DA SILVA, MARLI RIBEIRO DA 

SILVA, NATAL APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128604 Nr: 22451-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CANDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE 

SENA - OAB:12.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318505 Nr: 21229-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VERDÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WILIAM PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN GAZOLA FARIAS - 

OAB:9258, SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9.151/MT

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

OAB:11.010-B

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370061 Nr: 6660-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV Gazeta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE AFIRMATIVO

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004598-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (AUTOR)

GIAN CARLO LEAO PREZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GUILHERME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1004598-44.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.12098569 em que a parte Autora emendou o valor da causa, 

comprovando o recolhimento complementar das custas de preparo 

processual. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aviada por GIAN CARLO LEÃO PREZA 

e FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA em face de ANA MARIA 

GUILHERME objetivando em tutela de urgência o exercício da posse do 

imóvel adquirido através de arrematação em leilão público. Aduzem os 

Autores que em 28/07/2017 adquiriram do Bradesco Administradora de 

Consórcio LTDA, o imóvel residencial matriculado sob o nº35.929 no 

Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do registro 

R.11/35.929 da referida matrícula. Sustentam que, após a aquisição do 

bem, notificaram a Requerida em 15/02/2018 para a desocupação 

voluntaria do imóvel no prazo de 24h (vinte e quatro horas), bem como 

empreenderam esforços via telefone da tentativa de resolução amigável 

da desocupação do imóvel, ocasiões em que a Ré se negou a desocupar 

o imóvel sem ordem judicial. Razão disso, os Autores propuseram a 

presente ação a fim de reparar os danos suportados pela recusa indevida 

da Requerida em desocupar o bem, pleiteando em sede de tutela de 

urgência: “[...] ex vi dos artigos 300, do NCPC e 30, da Lei 9.514/97, 

deferindo a reintegração de posse/imissão na posse dos Requerentes no 

imóvel objeto da matrícula 35.929, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT, 

com a expedição do respectivo mandado e ordens de reforço policial e 

arrombamento, se necessário, assim como os benefícios do artigo 212, §

§1º e 2º do NCPC, além da aplicação de multa-diária, sem prejuízo da 

instauração de inquérito policial para a apuração de cometimento do crime 

de desobediência. [...]” (sic Id.11930266 pág.7). É o necessário. DECIDO. 

Inicialmente, consigno que a causa de pedir da presente demanda está 

fundada em legislação processual especial prevista na Lei nº9.514/1997, 

não se tratando de ação possessória afeta à Seção II do Capítulo III do 

Código de Processo Civil (Da Manutenção e da Reintegração de Posse), 

ou pedido de tutela sob a ótica do artigo 300 e seguintes do CPC/15. 

Portanto, a relação contratual existente entre o banco alienante e a parte 

arrematante do imóvel adquirido em leilão, impõe a sub-rogação dos 

direitos reais e obrigações em favor do adquirente do bem, o que justifica 

a propositura de Ação de Reintegração de Posse, mesmo sem o 

adquirente nunca ter exercido o direito de posse, e por consequência o 

direito ao pleito liminar com fulcro no artigo 30 da Lei nº9.514/1997, in 

verbis: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou 

sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de 
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que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que 

será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde 

que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome. Com efeito, para o deferimento liminar da 

reintegração de posse embasado no citado dispositivo, é necessário: 1) a 

comprovação do integral cumprimento das fases estabelecidas para o 

processo de arrematação do artigo 26 da Lei nº9.514/1997; 2) a 

consolidação da propriedade em nome do adquirente. Vejamos: Art. 26. 

Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o 

fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do 

imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o 

fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente 

constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do 

competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a 

prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os 

juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 

encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 

imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2º 

O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a 

intimação. § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao 

seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, 

podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, 

por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do 

imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso 

de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de 

imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles 

credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência 

sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar 

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora 

que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 

e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil). § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos 

imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A 

poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento 

de correspondência. § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 

representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto 

ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da 

diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da 

certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, 

pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 

comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado 

o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. § 5º 

Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de 

alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias 

seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias 

recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o 

Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. § 8o O fiduciante 

pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em 

pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. 

Não obstante a isso, no caso dos autos, deve o adquirente do imóvel por 

força do leilão realizado nos moldes legais previstos no artigo 27, §1º e 

§2º da Lei nº9.514/1997, a propósito: Art. 27. Uma vez consolidada a 

propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados 

da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá 

público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público 

o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma 

do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o 

segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2º No segundo leilão, será 

aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da 

dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, 

inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Da análise dos 

documentos imbricados na exordial no Id.11930288, Id.11930282, 

Id.11930290, tem-se devidamente observado o disposto na lei de 

referencia quanto à consolidação da propriedade do imóvel em favor do 

banco fiduciário (AV.10/35929 do documento do Id.11930290 pág.5) , e 

após o registrada a carta de arrematação na matrícula do imóvel, e que a 

parte Autora é proprietária do bem adquirido em leilão extrajudicial do 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA (Id.11930290), como 

também perfaz juntado a notificação extrajudicial para desocupação 

voluntária do imóvel Id.11930565, devidamente recebida pela Requerida no 

endereço do imóvel em 15/05/2018, conforme certidão cartorária do 

Id.11930290 pág.3. Portanto, plenamente possível se revela a concessão 

da medida liminar de imissão de posse, diante da comprovação de todas 

as fases estabelecidas pela legislação pertinente (artigo 26 da Lei 

nº9.514/1997), bem como a consolidação da propriedade em nome dos 

Autores, indene de dúvidas a probabilidade do direito e a verossimilhança 

das alegações inaugurais. O periculum in mora, por sua vez, resta 

evidente, tendo em vista que os Requerentes, proprietários legais do 

imóvel encontram-se privados de exercer seu direito de propriedade e 

posse plena do bem (artigo 1.228 do Código Civil). A esse respeito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MORA COMPROVADA – IMÓVEL 

– LEI 9.514/97 – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – DISCUSSÃO SOBRE 

RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO 

GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Recurso conhecido em parte e 

desprovido. 1. Estando sendo alvo questão que diz respeito ao 

deferimento de liminar, este é o limite recursal. A incursão sobre eventual 

retenção por introdução de benfeitorias no imóvel, ainda não passada ao 

crivo de primeiro grau jurisdição, constitui supressão de instância e, desta 

forma, vedada a apreciação em sede de agravo de instrumento que, neste 

particular, não deve ser conhecido. 2. Reintegração de posse. Contrato de 

alienação fiduciária de imóvel. Decisão que deferiu a liminar pleiteada, sob 

o fundamento de que estão presentes os requisitos expostos no artigo 30 

da Lei 9.514/97. Comprovada a mora e, sobretudo já estando averbado na 

matricula a aquisição do imóvel, dentro dos predicados estabelecidos pela 

Lei de Regência, presentes estão os requisitos para o deferimento da 

liminar em sede da ação proposta. Quaisquer outras incursões são 

questões de mérito que, a tempo, forma, modo, será analisada pelo juízo 

de primeiro grau de jurisdição. (AI 95032/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRETENSÃO DE 

RETOMADA DO BEM - IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE NÃO IMPLEMENTADA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL POR EDITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - 

IMPRESTABILIDADE - INTIMAÇÃO POR EDITAL QUE NÃO SE MOSTRA 

CABÍVEL – ATO QUE, ALÉM DISSO, NÃO OBSERVOU A LEI O ART. 26, 

§4º, DA LEI N. 9.514/1997 - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE 

ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA 

CASSADA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento de liminar em ação de 

reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de mútuo garantido por 

alienação fiduciária pressupõe a demonstração de que o credor fiduciário 

promoveu a consolidação da propriedade do bem em seu nome. Esta, por 

sua vez, depende da regular constituição em mora do devedor fiduciante, 

mediante sua notificação extrajudicial, pessoalmente, ou por edital, quando 

não encontrado. Não se considera atendida essa determinação se houve 

a intimação por edital, sem, contudo, observar a intimação pessoal nos 

termos do §4º do art. 26 da lei 9.514/97. Assim, ausentes os requisitos da 

verossimilhança das alegações e fundado receio de prejuízo irreparável, 

ínsita a revogação da liminar concedida, por ausente os requisitos 

estabelecidos em lei a justificar a imediata reintegração de posse. (AI 

29612/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 

16/09/2016) Dessa forma, devidamente registrada a carta de arrematação 

na matrícula do imóvel, bem como o contrato de compra e venda, não há 

como obstar a concessão da medida liminar de imissão na posse. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 30 da Lei nº9.514/1997, DEFIRO A LIMINAR 

de REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel matriculado sob o nº35929 do 

Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT, localizado na Rua dos Bem-te-vis, 

nº431, lote 30, quadra 18, bairro Parque Ohara nesta Capital em favor dos 

Autores GIAN CARLO LEÃO PREZA e FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA. 1) EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO para a Requerida ANA 

MARIA GUILHERME e/ou Ocupantes desocupem o imóvel voluntariamente 

no prazo de 60 (sessenta) dias do imóvel com a entrega das chaves 

pessoalmente aos Autores, OU em juízo, sob pena de desocupação 

coercitiva. DEFIRO desde já, e se necessário, reforço policial e ordem de 

arrombamento e demais medidas que se fizerem necessárias, devendo o 
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Oficial de Justiça, neste último caso, observar as incumbências do artigo 

154 e artigo 212, §2º do CPC. 2) No mesmo ato do “item 1”, CITE-SE a parte 

Requerida ANA MARIA GUILHERME para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. 3) 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-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. 4) 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). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005159-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005159-68.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. A parte Autora formulou 

pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o banco Réu a 

promover os atos necessários à baixa do gravame do contrato de 

financiamento firmado em 22/06/2017 para a aquisição do veículo LAND 

ROUVER, modelo RANGE 2.0, placa OAQ 2900 Cuiabá/MT, chassi 

SALVA2BG9DH807240, RENAVAM 555916863, ANO 2013, no valor do 

financiamento de R$59.950,00 (cinquenta e nove mil novecentos e 

cinquenta reais) parcelado em 48 (quarenta e oito) parcelas, alegando ter 

quitado o contrato em 20/07/2017 (Id.12010864). Todavia, o requerimento 

anexado ao Id.12010855, datado de 09/02/2018, possui motivação no 

“CANCELAMENTO DO CONTRATO” e não “quitação do contrato”, de modo 

que inexiste qualquer prova do alegado adimplemento antecipado do 

negócio, devendo a parte Autora esclarecer qual o motivo do 

desfazimento do negócio comprovando devidamente o alegado, já que tal 

circunstância poderá embasar o convencimento quanto aos danos 

reclamados no mérito da ação. Não obstante a isso, o extrato do 

Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN anexado ao Id.12010860 é 

datado de 21/02/2018, e em consulta do veículo pela assessoria deste 

gabinete realizada nesta data (14/03/2018), o registro objeto do pedido de 

tutela de urgência não aparece no sistema de consulta pública, devendo o 

Autor justificar a subsistência do pedido de tutela. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321 do CPC: 1) ESCLARECER qual o motivo da baixa do gravame 

(cancelamento do contrato ou quitação), trazendo aos autos elementos 

que comprovem a manifestação, como por exemplo recibo de quitação do 

contrato. 2) JUSTIFICAR a subsistência do pedido de urgência, frente a 

informação virtual existente na consulta pública do veículo placa OAQ2900 

– RENAVAM 00555916863 realizada em 14/03/2018 e que não consta a 

existência do gravame impugnado, comprovando documentalmente a 

justificativa, principalmente com a atualização do documento anexado ao 

Id.12010860, sob pena de indeferimento do pedido de tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022245-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON GUIMARAES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR OAB - MT8564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AVALONE (DEPRECADO)

 

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (id. 12035244), impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente, nos termos do despacho ID nº 

11226427: "(...) Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a 

parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC)."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003619-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 08/05/18, 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015269-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SUNSET BOULEVARD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES OAB - MT18963/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MINORU TSUJII (RÉU)

JULIANA KEIKO MORIMOTO TSUJII (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015269-63.2017.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO SUNSET BOULEVARD RÉU: JULIO MINORU TSUJII, JULIANA 

KEIKO MORIMOTO TSUJII V Vistos em Correição. Ante o teor da certidão 

constante no movimento Id. nº 10078528, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2018, as 09h30min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. Considerando o certificado 

no Id nº 9995058, DEFIRO o pedido constante no Id. nº 10065001, pelo que 

determino a expedição de novo mandando de citação, a ser cumprido por 

hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253, ambos do Código de 

Processo Civil. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010017-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010017-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MULTIBAR 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA 

REQUERIDO: CIELO S.A. V Vistos em Correição. Ante o teor da certidão 

constante no movimento Id. nº 8197261, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2018, as 10h00min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. Considerando que a 

citação já restou efetivada (Id. nº 11649728), INTIME-SE a parte requerida 
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para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335, inciso I, do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003178-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

GOLDEN GREEN RESIDENCE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003178-04.2018.8.11.0041 AUTOR: THIAGO 

LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA RÉU: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, GOLDEN 

GREEN RESIDENCE AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Restituição de Valores Pagos c/c Reparação por Dano Moral, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Thiago Luciano Ribeiro de Oliveira e 

Viviane Karoline Vivi Oliveira em face de Rodobens Incorporadora 

Imobiliária – SPE Ltda, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora 

que firmou junto a requerida contrato de compra de imóvel residencial, 

tendo como objeto a unidade 84, bloco 02, do Condomínio Golden Green, 

situado na Rua Atenas, Bairro Senhor do Passos, nesta urbe. Sustentam 

que com o formalização do contrato, pagaram a requerida a quantia de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de sinal e mais 08 (oito) parcelas de R$ 

1.000,00 (mil reais). Aduzem que nunca pegaram a chave do imóvel por 

questões burocráticas da empresa, contudo eram obrigados a pagar a 

taxa condominial. Asseveram que devido a questões burocráticas da 

empresa e a alteração das suas condições financeiras, buscaram a 

empresa ré para realizar o distrato do contrato, todavia, os valores 

oferecidos pela requerida feriam as normas legais. Mencionam, por fim, 

que notificaram a requerida acerca do distrato, visando à restituição dos 

valores pagos, todavia não lograram êxito. Por essa razão, requer a parte 

autora, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a 

depositas nos autos todo o valor desembolsado na aquisição do imóvel, 

bem como os valores relativos as despesas condominiais. Em síntese, eis 

o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não 

comporta deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, 

constata-se a ausência da probabilidade do direito da parte autora. Isso 

porque, ressai da notificação de distrato enviada à requerida, que a 

rescisão se deu em virtude de problemas financeiros suportados pela 

parte autora (Id nº 11738068). Destarte, resta evidenciado nesta fase de 

cognição sumária, a ausência de responsabilidade da requerida para a 

rescisão contratual, fato que afasta a possibilidade de restituição integral 

dos valores pagos, e por conseguinte, da incidência da súmula 543 do 

STJ. Deste modo, estando ausente nos autos elementos aptos a 

evidenciarem a probabilidade do direito da parte autora, o indeferimento, 

por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista 

que os elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”.

(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim 

sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação 

do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência atestada pela declaração constante no Id nº 11738060, 

pág.2, DEFIRO a 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 14 de maio de 2018, às 

12h30min, 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, inciso III, CPC. 

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

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004640-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELILIANE DE SOUZA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004640-93.2018.8.11.0041 AUTOR: ELILIANE DE 

SOUZA PIRES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Eliliane de Souza Pires em desfavor Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, ambos qualificados nos autos. 

Alega a requerente que é consumidora dos serviços da requerida, tendo 

em sua residência a unidade consumidora nº 6/1734220-5. Aduz que, no 

mês de maio de 2017, foi emitida uma fatura no valor de R$ 0,78 (setenta e 

oito centavos) e, posteriormente encaminhada outra no valor de R$ 536,45 

(quinhentos e trinta e seus reais e quarenta e cinco centavos). Menciona 

que, diante dessa situação, dirigiu-se a sede da requerida para questionar 

acerca da queda brusca do valor e a sua elevação posterior, ocasião em 

que foi informada que houve erro na leitura anterior, razão pela qual a 

fatura veio no valor elevado. Assevera que, sem outra opção, realizou o 

parcelamento da dívida. Sustenta que é assistida pelo Programa do 

Governo Federal, sendo sua fatura de energia considerada de baixa 

renda, todavia os valores da fatura de energia estão cada dia mais 

elevados. Por fim, diz que sua energia foi suspensa. Por esses fatos, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia na sua unidade consumidora. 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 
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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, em que pese estar presente o segundo 

requisito supracitado, haja vista a suspensão de um serviço público 

essencial, não vislumbro, ao menos neste momento, a probabilidade do 

direito da parte autora. Isso porque, em que pese a requerente questionar 

a fatura do mês 06/2017, no valor de R$ 536,45 (quinhentos e trinta e seis 

reais e quarenta e cinco centavos), a qual foi objeto da confissão de 

dívida, ressai da inicial que a requerente está inadimplente com as faturas 

dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, nos valores respectivos de R$ 

287,25 (duzentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos e R$ 

278,57 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 

Ademais, apesar da parte autora alegar que a partir da fatura 

questionada, as contas passaram a ter valores altos, é possível inferir 

pelo histórico de consumo (Id nº 11940700), que nos meses anteriores à 

fatura questionada, foram geradas faturas com valores semelhantes ao 

do período posterior, como a do mês de março de 2017, no valor de R$ 

248,62 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos). 

Ressalta-se, ainda, que o aumento no valor das faturas de energia pode 

se dar em razão de diversos fatores, tais como o aumento efetivo do 

consumo da energia, o reajuste tarifário, a incidência diferentes de 

bandeiras tarifárias de acordo com a época do ano, o aumento de 

impostos, dentre outros fatores que não necessariamente estejam ligados 

a falha na prestação de serviço por parte da requerida. Ademais, 

considerando que sustenta que o seu consumo está sendo 

incorretamente medido, deveria a parte autora ter solicitado à 

concessionária que realizasse aferição no medidor de sua residência, nos 

termos do que determina o art. 137 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

caso em que seria agendado dia e horário para realização da aferição 

(§1º), cujo resultado poderia, inclusive, ser revisto pelo órgão metrológico 

e, acaso constatada irregularidade, a aferição sequer geraria custo ao 

consumidor/autor (§ 4º). Assim sendo, uma vez ausentes na hipótese em 

tela, ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os 

requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, 

sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra com a 

comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 11940673, pág.4 , DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de maio 

de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

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

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

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

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, 

inciso III, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Fevereiro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020234-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOLOGICA SONDAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PHILIPPE MENDES MARTINS OAB - MG154068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOMIN GEOLOGIA E MINERACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EGIDIO CAVALCANTE PINHO OAB - MT22571/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020234-84.2017.8.11.0041 AUTOR: GEOLOGICA 

SONDAGENS LTDA RÉU: GEOMIN GEOLOGIA E MINERACAO LTDA - EPP 

Vistos. Audiência de instrução e julgamento realizada na data de hoje, 

presidida por este Magistrado no gabinete da 8ª Vara Cível da Capital. 

Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito L

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020234-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOLOGICA SONDAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PHILIPPE MENDES MARTINS OAB - MG154068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOMIN GEOLOGIA E MINERACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EGIDIO CAVALCANTE PINHO OAB - MT22571/O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001504-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (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)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001504-88.2018.8.11.0041 AUTOR: VINICIUS 

MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA AT 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Indenizatória, com pedido de tutela 

de urgência e produção antecipada de prova, ajuizada por Vinicius 

Marinho Ribeiro Oliveira em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE, todos qualificados 

no autos. Alega o requerente que dirigiu-se ao stand de vendas da 

segunda requerida, ocasião em que foi informado acerca de uma parceria 

entre as rés, que consistia na concessão de 01 (um) ano dos serviços 

gratuitos da primeira requerida caso houvesse aquisição de imóvel. Afirma 

que firmou contrato de compra e venda com a segunda requerida, tendo 

como objeto o apartamento 209, bloco l. Sustenta que, para sua surpresa, 

a primeira requerida não disponibilizou os serviços. Por essa razão, 

requer a concessão da tutela de urgência com o fito de determinar a 

realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça, a fim de certificar a 

existência de fios da primeira requerida no apartamento. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Ab initio, recebo a emenda a inicial constante no Id nº 

11552558. 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 
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deferimento. Com efeito, em que pese a parte autora tenha realizado a 

emenda a inicial, ficando silente acerca da produção antecipada de 

provas, porém almejando a tutela de urgência, verifico que deixou de 

mencionar acerca dos pressupostos para sua concessão, presentes no 

art.300 do Código de Processo Civil. Deste modo, estando ausente nos 

autos elementos aptos a evidenciar a probalidade do direito da parte 

autora, bem como o periculum in mora, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os 

elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”.

(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim 

sendo, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais necessários, 

INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelos documentos apresentados no movimento Id. nº 

11491983, 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 15 de Maio de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, na sala 7. 

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. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021820-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 28/05/18, 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905748 Nr: 34066-12.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte Autora, não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “não procurado” 

(fls. 141).

Em razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestarem, e 

expeça-se Alvará para o levantamento dos valores depositados a título de 

honorários periciais em favor do perito, na conta por este indicada.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094170 Nr: 8019-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE ALMEIDA LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse 

sentido:“AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088151 Nr: 5285-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ROSA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da 

indenização pleiteada.

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada.

Assim, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil.
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Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 454182 Nr: 25796-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13.605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156183 Nr: 34378-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO, OAB/MT nº 2090/MT, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932204 Nr: 50504-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC, LAURA LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração,, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820322 Nr: 26564-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE BORGES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 824431 Nr: 30493-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO FERREIRA DE MEDEIROS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração,, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1163879 Nr: 37489-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLC, MARIA DE LOURDES LINS STRAMBECK

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração,, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 928297 Nr: 48407-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GASPARINI LOPES

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 943906 Nr: 56818-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878218 Nr: 15615-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte requerida para se manifestar acerca da petição de fl. 83, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775263 Nr: 28509-15.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSAN CRISTINA BONIATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105105 Nr: 12580-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA ROSA DE MORAIS BARBOSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885784 Nr: 20364-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954267 Nr: 2228-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALY RENJEE NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES VIEIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 104/105, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831812 Nr: 37447-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANEIDE MARTINS DE 

FREITAS - OAB:8345/MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA 

MARQUES - OAB:9995/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 291414 Nr: 10987-48.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BENJAMIN DE ALMEIDA

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

BEBIDAS, RAÇÕES M. G. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, FERNANDO 

BIRAL DE FREITAS - OAB:176019/SP, GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, MARIA CLAUDIA 

DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PAOLA DE OLIVEIRA 

TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP

 Nesta data, intimo as partes para se manifestarem acerca dos cálculos de 

fls.850/855, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109047 Nr: 14277-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA GUEDES DE SANTANA

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

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

OAB:18.713/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 700976 Nr: 35599-45.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MALHEIROS KOECHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE DA SILVA MACHADO REIS, 

SEGURADORA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GESSICA GOIS DE LIZ - 

OAB:13718, CRISTIANE DE A. COUTINHO - OAB:5.233-B, DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PATRICIA 

RAMALHO DA CRUZ - OAB:14356

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1057838 Nr: 49970-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIO ESTEF AKIM OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT
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 Vistos etc.

 Sra. Gestora, certifique se a parte Autora cumpriu o despacho de fl. 22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057838 Nr: 49970-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIO ESTEF AKIM OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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.

DA PRODUÇÃO DE PROVAS;

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 requerida, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora.

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014)

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das 

Flores 843, sala 14, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, 

Cuiabá-MT e telefone nº (65) 3028-7533/3051-3579/3624-1741, 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$ 750,00 (setecentos e cinquenta 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 15 (quinze) 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 
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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 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1057838 Nr: 49970-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIO ESTEF AKIM OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que não foi recebida a inicial, bem como 

não foi determinada a citação da parte requerida.

Assim sendo, chamo o feito à ordem e revogo o decisium de fls.48/49.

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 09h00min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 04, conforme comprovante de 

recibo de agendamento que segue.

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).

INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na tramitação, vez que os 

documentos médicos juntados não são hábeis a comprovar, por si só, 

debilidade profissional.

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada na fl. 15, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863089 Nr: 4098-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO PEREIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA 

BUZZETTE DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04, 

conforme comprovante de recibo de agendamento que segue.

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).

DEFIRO o pedido de prioridade na tramitação, vez que os documentos 

pessoais do autor comprovam que o mesmo é uma pessoa idosa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779384 Nr: 32837-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARZEA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624, 

PAOLA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510, ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 11222 Nr: 10027-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SANTA HELENA COMÉRCIO 

E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, RAQUEL COUTO DE MENEZES - 

OAB:8465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745133 Nr: 42250-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DE A. M. SOUZA, VICTOR HUGO DE 

CAMPOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTINA CAVALLARY JÓIAS 

CONTEMPORÂNEAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147636 Nr: 30684-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 
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OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 265388 Nr: 23182-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRUDUTOS GRÁFICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRÁFICA A FOLHA DE RONDÔNIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 399318 Nr: 32433-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SAIBERT MATTOS, SEBASTIAO RIBEIRO 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TOBIAS, NEILA DOS SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, KELLY CAROLINE DE BARROS WIENEN CORREA DE 

SOUZA - OAB:9605-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 256585 Nr: 19947-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & NINJA JUNIOR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321977 Nr: 23558-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FKSMT - FEDERAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKAN DO 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA LOPES DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 332684 Nr: 3462-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO 

MÚTUO DOS FUNCINÁRIOS DOS SISTEMAS FIEMT, FEC, BRASIL TELECON 

S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10.064/MT, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, Thais Fátima dos Santos Camargo - 

OAB:7424-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 exequente retirar certidão de crédito em secretaria.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006230-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

EDIOGO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LENIR ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006230-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE DO 

ROSARIO DE ALMEIDA, TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA, CANDIDO 

FIRMINO DE ALMEIDA, LENIR ALVES DE ALMEIDA, LIDIO ESTEVAO DE 

ALMEIDA, BENEDITA DE ALMEIDA SILVA, EDIOGO NUNES DA SILVA, 

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA REQUERIDO: ANTERO PAES DE 

BARROS NETO, CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS AT 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Reparação por 

Perdas e Danos, com pedido liminar, ajuizado por José do Rosário de 

Almeida e outros com pedido de distribuição por dependência aos autos nº 

35707-74.2010.811.0041, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada em Direito Agrário desta Comarca. Ocorre que, em que pese 

à petição inicial tenha sido endereçada ao anotado Juízo , a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 2º Vara 

Especializada em Direito Agrário desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Março de 2018. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006354-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PERON DEBONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ABRAÃO JUNIOR (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006354-88.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IVO 

PERON DEBONA REQUERIDO: ROBERTO ABRAÃO JUNIOR AT Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de tutela 

antecipada, ajuizado por Ivon Peron Debona com pedido de distribuição 

por dependência aos autos nº 1001210-36.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante o Juízo da 6ª Vara Cível desta Comarca. Ocorre que, em que pese 

à petição inicial tenha sido endereçada ao anotado Juízo , a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 6ª Vara Cível desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de Março de 2018. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição 

Legal

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014839-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MORAES CAVALHEIRO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014839-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: MATHEUS MORAES CAVALHEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MATHEUS MORAES 

CAVALHEIRO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 27.08.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10322443, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo 

Passivo; II- Da Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação; 

III- Da Ausência Do Requerimento Administrativo - Falta De Interesse De 

Agir; IV Da Ausência Do Laudo IML; V- Carência Da Ação – Boletim De 

Ocorrência Sem Validade – Não Averiguação Dos Fatos. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10088566, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora, interesse processual necessário a propositura da ação, já que não 

lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 
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COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE A matéria preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência ( 6899850), a 

fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10088566, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Direito (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Direito 25% LEVE. [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -Pé Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(27.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015175-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSOM FRANCISCO MACIEL AMORIN (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015175-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAKSOM FRANCISCO MACIEL AMORIN RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JAKSOM 

FRANCISCO MACIEL AMORIM, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 20.08.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 97508873, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Inépcia Da Inicial- Da 

Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta 

De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do 

STF. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10097294, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 
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aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 
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qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10097294, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 7.087,50 (dete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (20.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012068-63.2017.8.11.0041
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LUIZ FERNANDO DE ANDRADE (AUTOR)
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1012068-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ FERNANDO DE 

ANDRADE, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 01.08.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 9896968, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda 

para a Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A Na 

Demanda; II- Da Ausência De Requisitos Autorizadores Ao Recebimento 

Do Seguro DPVAT – Premio Não Pago Pela Parte Autora – Proprietária Do 

Veiculo – Da Não Incidência Da Súmula 257 Do STJ. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 9598521, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO RECEBIMENTO DO 

SEGURO DPVAT – PRÊMIO NÃO PAGO PELA AUTORA. Alega a parte 

requerida que: “(...) No caso dos autos, não se vislumbra qualquer dos 

requisitos exigidos pela norma processual, isso porque, inexistindo 

pagamento do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo, este 

não tem direito ao recebimento da indenização decorrente do mesmo. 

Desta feita, resta clara a necessidade de que a vítima proprietária do 

veículo esteja em dia com o seguro DPVAT, para que faça jus ao 

recebimento da indenização pleiteada”. Da análise acurada dos autos 

constata-se cuidar de ação de cobrança de seguro DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito que ocasionou a invalidez permanente 

do requerente. Pode-se afirmar que razão não assiste a seguradora 

demandada, haja vista todas as vítimas de acidente causado por veículo 

automotor, ou por sua carga, em vias terrestres – do motorista aos 

passageiros até os pedestres, ou seus beneficiários, no caso de morte do 

acidentado – têm direito a receber a indenização do DPVAT (Seguro de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), 

sendo que as indenizações são pagas individualmente e independem da 

apuração dos culpados, ainda que o veículo causador do acidente não 

esteja em dia com o pagamento do DPVAT ou não possa ser identificado. 

Nesse sentido, tem decidido os Tribunais Pátrios: “SEGURO DE VEÍCULO 

(DPVAT)– COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO NESTA PARTE. 

Desnecessária a juntada do comprovante do pagamento do prêmio para 

pleitear em Juízo o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT), 

considerando, inclusive, que mesmo em caso de sinistros ocorridos antes 

da Lei 8.441/92 e da formação do consórcio de seguradoras a 

indenização deve ser paga por qualquer seguradora independentemente 

de ter o proprietário do veículo pago o prêmio. (...)”.(TJ-SP - APL: 

10128189720148260576 SP 1012818-97.2014.8.26.0576, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 19/05/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 20/05/2015). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRÊMIO NÃO PAGO - IRRELEVÂNCIA - DESPESAS COM TRATAMENTO 

MÉDICO - COMPROVAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL - FORMA DE INCIDÊNCIA. Nos termos do art. 7º, da Lei 6.194/74, 

com redação alterada pela Lei 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio 

não afasta o direito ao recebimento da indenização, a qual deve ser paga 

regularmente. Demonstradas as despesas médicas para tratamento de 

lesões sofridas em acidente automobilístico, é devido seu reembolso até o 

limite estabelecido em lei (art. 3º, III, da Lei 6.194/74). (...)”. (TJ-MG , 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL). Destaquei. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. PRÊMIO NÃO PAGO. IRREVELÂNCIA. DIREITO AO 

RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do 

art. 7º, da Lei nº 6.194/74, com redação alterada pela Lei nº 8.441/92, a 

falta de pagamento do prêmio não afasta o direito ao recebimento da 

indenização, a qual deve ser paga regularmente. (...). Decorre do artigo 3º 

da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com as alterações das Leis 

11.482/2007 e 11.495/2009 o direito do beneficiário ao recebimento da 

indenização do seguro em valor correspondente a até R$ 13.500,00. (...)”. 

(TJ-SP - APL: 01470267620128260100 SP 0147026-76.2012.8.26.0100, 

Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/09/2014, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2014). Destaquei. Assim sendo, 

REJEITO a preliminar de ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro em virtude do prêmio não ter sido pago pela parte 

autora. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 
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pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9598521, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Direito Polegar 

Direito Polegar Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Pé Direito 25% Leve Polegar Direito 25% Leve Polegar 

Esquerdo 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 
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indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

pés, terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: Pé Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$1.687,50 Dedo Polegar 

Esquerdo: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 843,75 Dedo Polegar Direito: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 3.375,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.08.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013204-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013204-95.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO BATISTA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO BATISTA RIBEIRO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.08.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9916327, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade 

De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse 

De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STJ. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 9619556, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 

– DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA 

NOVA DECISÃO DO STJ. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 
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prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9619556, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 
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e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 50% Média [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (16.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014519-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DA CUNHA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014519-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: RITA DE CASSIA DA CUNHA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RITA DE CASSIA DA 

CUNHA E SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 05.11.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10022464, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Inépcia Da Inicial- Da 

Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta 

De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do 

STF; III – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E Sua Recusa. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10087542, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 
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necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10087542, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Cotovelo Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Cotovelo Esquerdo 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar, terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial da estrutura afetada. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

COTOVELO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.11.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005896-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005896-71.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE SILVA CONCEICAO REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 
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necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita, tal entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum’’, 

afirmou. Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a 

parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. 

Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível. 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Cumpre 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005290-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005290-43.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ou o recolhimento de custas ao final da 

demanda. O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao 

caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no 

mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos 

órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração 

dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. No mais, sabe-se que o 

pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do 

beneficio da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a 

hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus 

processuais. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que não possui declaração de 

hipossuficiência e, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou 

verificado que os autores possuem veículos próprios, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 5 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QCB7277 MT I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2017 2017 

ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button QBX1956 MT I/BRP SPYDER RT 

LTD 2014 2014 ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button OBB2856 MT 

I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6 2012 2013 SAMIR DARTANHAN RAMOS Não 

ui-button ui-button NRW1956 MT HARLEY DAVIDSON/FLHTK 2012 2012 

ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button NJU1633 MT I/BRP CAN AM 

SPYDER 2011 2011 ALBINO RAMOS Não Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. O STJ manteve decisão 

do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 
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provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com 

fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yales 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005301-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005301-72.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ou o recolhimento de custas ao final da 

demanda. O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao 

caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no 

mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos 

órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração 

dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. No mais, sabe-se que o 

pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do 

beneficio da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a 

hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus 

processuais. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que não possui declaração de 

hipossuficiência e, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou 

verificado que os autores possuem veículos próprios, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 5 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QCB7277 MT I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2017 2017 

ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button QBX1956 MT I/BRP SPYDER RT 

LTD 2014 2014 ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button OBB2856 MT 

I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6 2012 2013 SAMIR DARTANHAN RAMOS Não 

ui-button ui-button NRW1956 MT HARLEY DAVIDSON/FLHTK 2012 2012 

ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button NJU1633 MT I/BRP CAN AM 

SPYDER 2011 2011 ALBINO RAMOS Não Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. O STJ manteve decisão 

do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com 

fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yales 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005458-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005458-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALBINO RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ou 

o recolhimento de custas ao final da demanda. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. No mais, sabe-se que o pagamento das custas 

ao final do processo é semelhante à concessão do beneficio da 

gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a hipossuficiência 

momentânea da parte em arcar com os ônus processuais. Por tais razões, 

o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que 

não possui declaração de hipossuficiência e, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 4 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações QCB7277 MT I/TOYOTA HILUX 

SWSRXA4FD 2017 2017 ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button 

QBX1956 MT I/BRP SPYDER RT LTD 2014 2014 ALBINO RAMOS Não 

ui-button ui-button NRW1956 MT HARLEY DAVIDSON/FLHTK 2012 2012 

ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button NJU1633 MT I/BRP CAN AM 

SPYDER 2011 2011 ALBINO RAMOS Não Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. O STJ manteve decisão 

do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 
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COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com 

fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yales 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021446-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO MANGABEIRA JUNIOR OAB - MT0014857A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021446-77.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANTONIO BRUNO DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Vincule-se 

o valor depositado a este processo. Em seguida, considerando a 

concordância da parte credora com o valor depositado voluntariamente 

pela devedora, determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT Yales 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014183-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014183-57.2017.8.11.0041 

AUTOR: WESLEY GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WESLEY GABRIEL 

NUNES DE OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10019512, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Demanda para a Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A 

Na Demanda; II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo 

Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10083990, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 
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ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10083990, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 
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decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Direito (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Direito 50% Média [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: Pé Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (12.02.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000380-07.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSÉ FERREIRA move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.08.2016, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 4573760 à 4573778. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 6140308, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; III- 

Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Do Requerimento 

Administrativo – Pendencia Documental; V – Ausência De Documentos 

Essenciais A Regulação Do Sinistro – Documentos Ilegíveis. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 7999472, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação ID. 

7832065. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito 

em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 
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AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PENDENCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 

REGULAÇÃO DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte 

demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a cópia da carteira de 

trabalho do demandante apresentada, encontra-se perfeitamente legível. 

Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais 

à regulação do sinistro. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. A demandada 

assevera que, o requerente não comprovou o nexo causal entre o 

acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos o Boletim de 

Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que não deve 

prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de ocorrência 

emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato Grosso, a 

qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou claro que 

a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal alegação vai de 

encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE POR 

OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO– 

DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO 

DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência não é 

documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o 

acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser cobrado de qualquer 

seguradora integrante do convênio firmado com a Federação Nacional de 

Seguros. A correção monetária, neste tipo de Ação de Cobrança, incide a 

partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, 

Data da publicação no DJE 17/06/2013). A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 4573775 à 4573778. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 
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a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 7999472, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 25% LEVE. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 
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debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 

Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (18.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019055-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019055-52.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: EVANDRO SILVA BUENO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

EVANDRO SILVA BUENO move em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.06.2015, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

6678810, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da 

Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – Ausência 

de Interesse de Agir – Necessidade/ Adequação – Da Nova Orientação Do 

STJ. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 5829502, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. A demandada assevera que, o requerente não 

comprovou o nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de 

juntar aos autos o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, 

alegação esta que não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos 

autos a certidão de ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU 

do Estado de Mato Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como laudo 

pericial, onde ficou claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; 

no mais, tal alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA 

DO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO 

PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. 

O DPVAT pode ser cobrado de qualquer seguradora integrante do 

convênio firmado com a Federação Nacional de Seguros. A correção 

monetária, neste tipo de Ação de Cobrança, incide a partir do evento 

danoso.” (Ap, 109115/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, Data da 

publicação no DJE 17/06/2013). A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 
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independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 9678881 à 9678947. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.06.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 5829502, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Tornozelo Direito. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 
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cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Tornozelo Direito 50% Média [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (14.06.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002044-39.2018.8.11.0041
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BENE ALI DANTAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002044-39.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BENE ALI DANTAS PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Propr ie tá r io  Res t r i ções  Ex is ten tes  Ações  NUD7655  MT 

CHEVROLET/CLASSIC LS 2011 2012 BENE ALI DANTAS PEREIRA Sim 

ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Em síntese 

parte autora reclama as cobranças realizadas pelo consumo do serviço 

de energia elétrica em sua residência, argumentando que o aumento no 

consumo se deu após a substituição do medido no ano de 2016. 

Verifica-se que o requerente questiona as faturas de competência 09, 10 

e 11 de 2017, conforme se infere da leitura dos fatos narrados na peça 

inaugural, contudo, nos pedidos, faz menção às faturas dos meses 02, 04 

e 06 de 2017. Ademais, não juntou nos autos os documentos capazes de 

corroborar com o alegado, tais como histórico de consumo e faturas. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

bem como para proceder com a emenda a inicial, esclarecendo quais as 

faturas são objeto de discussão nestes autos e ainda, apresentando nos 

autos as faturas e o histórico de consumo, sob pena de indeferimento. 

Após, volvam os autos conclusos para análise e decisão. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022120-55.2016.8.11.0041 

AUTOR: JANETE DRECHESLER XAVIER RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JANETE 

DRECHESLER XAVIER move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12.09.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 

4322296. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

5067897, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

Do Polo Passivo Da Lide – Da Necessidade Da Inclusão Da Seguradora 

Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 6044247, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico Num. 4322297, a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 6044247, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (12.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013217-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013217-94.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODINEI DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ODINEI DA SILVA COSTA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.08.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9920063, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 
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do Polo passivo da Lide – Da Necessidade Da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II - Da Nulidade Do 

Processo – Do Defeito De Representação; III - Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo –Da Falta De Interesse Processual – 

Necessidade/Adequação –Da Nova Orientação Do STJ. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 9616487, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. NULIDADE DO PROCESSO – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO 

Assevera a parte demandada que “[...]ao analisar detidamente os 

documentos juntados com a inicial, percebe-se que as assinaturas 

aportadas na procuração e na carteira nacional de habilitação da autora 

são muito divergentes[...]. Contudo, nota-se que com a presença do autor 

em pericia, onde ficou constatada sua invalidez, afasta totalmente a 

fraude, dessa maneira não há necessidade de regularizar a 

representação. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO 

DO STJ. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 
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superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9616487, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Ombro Esquerdo 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$1.687,50 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (14.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 
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CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035889-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE JUNG MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1035889-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULO HENRIQUE JUNG MATOS RÉU: LUIZ MARIO TEIXEIRA 

Vistos etc. No decisório de ID n° 10915260 foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu a autora, por meio 

de petitório de ID n. 11367350, pleiteando pela reconsideração da decisão 

que indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 
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de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013965-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DE BRITO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013965-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIA PEREIRA DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCIA PEREIRA DE BRITO, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.04.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9369999, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Inépcia Da 

Inicial- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – 

Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF; III – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E Sua 

Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10065131, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 
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esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 
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pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10065131, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): 5° Dedo Do Pé 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão 5° Dedo Do Pé Direito 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -5° Dedo 

Do Pé Direito *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *50% sobre R$ 

1.350,00 = R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(27.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017868-09.2016.8.11.0041 

AUTOR: SIMONE SANTANA DE SOUZA, YAM SAMUEL SANTANA ALVES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que Y. S. S. A, menor impúbere representado por sua genitora SIMONE 

SANTANA DE SOUZA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 08.09.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 5070840, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Demanda para a Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Anterior – Da 

Falta De Interesse De Agir; III – Principio Da Causalidade E A Sucumbência 

Autoral; IV – Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia 

De Seguros Gerais – Devolução – Pendencia Documental; V- Comprovante 

De Residência Em Nome De Terceiro – Ausência De Pressuposto De 

Constituição E De Desenvolvimento Valido E Regular Do Processo – 

Requisito Para Fixação De Foro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 9388516, 

indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 
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veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado 

pela parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na 

esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo 

judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para 

comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

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

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou 

claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal 

alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO 

INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de 
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causalidade entre o acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser 

cobrado de qualquer seguradora integrante do convênio firmado com a 

Federação Nacional de Seguros. A correção monetária, neste tipo de 

Ação de Cobrança, incide a partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 12/06/2013, Data da publicação no DJE 17/06/2013). A Lei 

nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9388516, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Cotovelo Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 
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funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Cotovelo Esquerdo 75% INTENSO [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar, terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% 

sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial da estrutura afetada. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

COTOVELO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.09.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020080-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020080-03.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JUCINETE SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JUCINETE SILVA 

OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 23.05.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 6095141, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo 

Passivo; II- Da Ausência de Requerimento Administrativo – Ausência de 

Interesse de Agir; III – Ausência do Laudo Do IML Descumprimento Do Art. 

5° §5º Da Lei 6.194/74; IV - Caridade De Ação – Boletim De Ocorrência 

Sem Validade – Não Averiguação Dos Fatos. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 5829836, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 
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exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE A matéria preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.05.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 
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subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 5829836, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50. Total: R$ 7.087,50. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 7.087,50 (ste mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.05.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016902-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENELSON DIAS SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RENELSON DIAS SANPAIO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.04.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos Num. 7918247 à 7918297. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 9601438, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Do 

Consórcio Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II- Da Inépcia Da Inicial – 

Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio- Da Falta 

De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do 

STF; III – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E Sua Recusa. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 10457223, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 
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(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA 

RECUSA Aduz a requerida que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico Num. 7918247 à 7918297, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 
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(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.04.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10457223, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Esquerda. Pé 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Pé Direito 50% Média Mão Esquerda 10% Residual 

[...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO ESQUERDA: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

945,00 Pé Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 4.320,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 
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COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (09.04.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019114-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019114-40.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JEAN CARLOS PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEAN CARLOS 

PEREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.09.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 3624867 à 3624877. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 4796113, além 

de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Prévio – Ausência de 

Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 5846134, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 
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Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

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

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou 

claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal 

alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO 

INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser 

cobrado de qualquer seguradora integrante do convênio firmado com a 

Federação Nacional de Seguros. A correção monetária, neste tipo de 

Ação de Cobrança, incide a partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 12/06/2013, Data da publicação no DJE 17/06/2013). Assim, 

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de 

comprovar a ocorrência do sinistro. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.09.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 
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Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 5846134, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Esquerdo. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Ombro Esquerdo 50% MÉDIO. [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 1.687,50. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.09.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021137-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FAVA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021137-56.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO FAVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório Dpvat que MARCELO FAVA move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 27.08.2015, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos (Id: 6096632), arguindo preliminarmente: I- da inclusão da 

seguradora líder no polo passivo; II- Ausência Do Laudo Do IML 

Descumprimento Ao Art. 5°, §5° Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, arguiu ainda, que o valor correspondente a invalidez do 

autor, fora recebido em sede administrativa, requerendo, por fim, a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado ao Id: 5835217 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 
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cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Superadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Cinge-se em alegar impossibilidade de pagamento da indenização à vítima 

de acidente de trânsito quando o pagamento do prêmio está em atraso. 

Consigna-se ser desprovida de amparo legal a alegação da demandada de 

que a ausência de pagamento do prêmio do seguro em questão afasta o 

direito da vítima de pedir indenização. É pacífico o entendimento de que o 

atraso no pagamento do seguro não impossibilita o seu recebimento pelo 

beneficiário, conforme a Súmula 257 do E. 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". Referido entendimento não difere pelo fato de 

a vítima ser ou não proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência 

da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) 

não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo 

nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 

257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser 

graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em 

decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá 

o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte 

vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n.º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. O Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi 

feito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.08.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO PÉ ESQUERDO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ DIREITO 50% Médio PÉ ESQUERDO 50% Médio [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito a 25% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 PÉ ESQUERDO: 

*50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 

3.375,00 Total: R$ 6.750,00 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), e que foi 

realizado pagamento pela via administrativa no valor de R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais), não há qualquer quantia remanescente 

a ser recebida pela parte autora. Diante do exposto, tendo a parte autora 

recebido o valor integral da indenização administrativamente, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua 

o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais 

por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] “Art. 

12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará 

obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, 

o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita”. “(...) I - Da sentença deve constar a condenação, ainda que o 

vencido seja beneficiário da justiça gratuita, devendo na oportunidade ser 

declarada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na 

forma do artigo 12 da Lei 1060/50”. (TJ/MT, Protocolo: 44081/2003, Tipo: 

Cível, Classe: 23 - REC. APEL .EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - 

44081/2003, Câmara: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, julgamento unânime em 10.08.2004)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011508-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO PINHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011508-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: GLAUCIO PINHO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que GLAUCIO PINHO DE SOUZA 

move em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 
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ocorrido no dia 08.07.2016., tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id: 9220597), arguindo 

preliminarmente: I – Carência De Ação – Falta De Interesse De Agir Em 

Razão De Pagamento Da Cobertura Em Sede Administrativa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id: 9576820. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. CARÊNCIA DE AÇÃO - 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA 

COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da cota parte 

devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre 

destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em receber, se 

houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar 

se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Resta sedimento pela 

jurisprudência pátria que o Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro 

obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) prova(s) que corrobore(m) a 

data do acidente de transito ensejador da demanda, vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Em caso de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam que houve o acidente de trânsito e atesta que a 

invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo 

do IML são dispensáveis, mesmo que o CNSP os exija para a regulação do 

sinistro”. (...). (Ap, 113901/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

Não há necessidade do boletim de ocorrência ante a presença de outros 

documentos hábeis a comprovar o acidente de trânsito e o dano 

decorrente”.  (TJ-MS -  APL:  00553288220128120001 MS 

0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO E 

DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência não 

é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, podendo 

a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros documentos, 

tais como no caso, em que apresentaram os autores o atestado de óbito 

de seu genitor, acompanhado de informação prestada à Polícia Civil sobre 

o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 MG , Relator: 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2014). 

Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Rejeita-se, também, a 

arguição de ausência de prova da alegada invalidez permanente 

decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito 

judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra acometido por 

invalidez permanente decorrente de acidente de transito. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 08.07.2016., ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 
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invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA CRANIO-FACIAL (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão ESTRUTURA CRANIO-FACIAL 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital, terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em relação a estrutura-facial, que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 Total: R$ 3.375,00 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), e que 

foi realizado pagamento pela via administrativa no valor de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), não há qualquer quantia 

remanescente a ser recebida pela parte autora. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, tendo a parte autora recebido o 

valor integral da indenização administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a 

favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, 

sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] “Art. 

12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará 

obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, 

o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita”. “(...) I - Da sentença deve constar a condenação, ainda que o 

vencido seja beneficiário da justiça gratuita, devendo na oportunidade ser 

declarada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na 

forma do artigo 12 da Lei 1060/50”. (TJ/MT, Protocolo: 44081/2003, Tipo: 

Cível, Classe: 23 - REC. APEL .EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - 

44081/2003, Câmara: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, julgamento unânime em 10.08.2004)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016896-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELIDA HELEN NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016896-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: KELIDA HELEN NOGUEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que KELIDA KELEN 

NOGUEIRA DOS SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 15.04.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

960535, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Necessidade 

De Inclusão Da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A 

Na Demanda; II- Das Assinaturas Divergentes – Necessidade De Se 

Regularizar A Representação; III – Da Inépcia Da Inicial – Da Necessidade 

De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse 

De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF; IV – Da 

Não Comprovação Do Pedido Administrativo E Sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10446221, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DAS 

ASSINATURAS DIVERGENTES – NECESSIDADE DE SE REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO Assevera a parte demandada que “[...]ao analisar 

detidamente os documentos juntados com a inicial, percebe-se que as 

assinaturas aportadas na procuração e na carteira nacional de habilitação 

da autora são muito divergentes[...]. Contudo, nota-se que com a presença 

do autor em pericia, onde ficou constatada sua invalidez, afasta totalmente 

a fraude, dessa maneira não há necessidade de regularizar a 

representação. Dessa forma, REJEITO a preliminar DA INÉPCIA DA INICIAL 

– DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA 

RECUSA Aduz a requerida que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 
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indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10446221, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Joelho Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Joelho Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 
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inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (15.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013771-29.2017.8.11.0041
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ARELINO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013771-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: ARELINO MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ARELINO MARQUES 

DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 13.09.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 6782357 à 6782464. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9918201, além 

de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante A 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental; III- Do Pedido Prévio – Ausência De Interesse De Agir; IV - 

Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; V- Comprovante De 

Residência Em Nome De Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10066102, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDENCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 
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determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE AUTORA – REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

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

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 
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Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10066102, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 75% Intenso [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Membro Inferior Esquerdo: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (13.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 
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no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 283. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016893-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016893-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS DE OLIVEIRA MAIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS DE OLIVEIRA MAIA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.07.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 7915706 à 7915825. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9884842, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder 

Do Consócio Do Seguro DPVAT S. A. Na Demanda; II – Da Inépcia Da Inicial 

– Da Necessidade De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De 

Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital ID. 10448043, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, 

sobretudo porque o documento foi lavrado com base em informações 

prestadas pelo próprio demandante, parte interessada no recebimento do 

seguro em testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7915706 à 7915825. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 
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produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.07.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10448043, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito . (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 25% Leve [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 
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Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.07.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016891-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE SOUSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016891-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSILDA DE SOUSA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSILDA DE SOUSA LIMA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.01.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9944956, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão Da 

Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Ausência Do Laudo Do IML 

Descumprimento Ao Art. 5º §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10448585, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. 

Ademais, a jurisprudência pátria tem entendido que o Laudo emitido pelo 

IML NÃO é documento imprescindível para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) prova(s) 

que corrobore(m) a data do acidente de transito ensejador da demanda, 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – REJEITADA – IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – DOCUMENTOS 

SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Em caso de cobrança de seguro 

obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos 

autos que comprovam que houve o acidente de trânsito e atesta que a 

invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo 

do IML são dispensáveis, mesmo que o CNSP os exija para a regulação do 

sinistro. (...) “. (TJ/MT - Ap, 113901/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da 

publicação no DJE 27/10/2014). Destaquei. “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - IRRELEVÂNCIA - 

INÉPCIA DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO 

PROVIDO - Para a propositura de ação de cobrança do seguro DPVAT 

não é indispensável a juntada, com a inicial, de laudo do IML, motivo por 

que não se pode falar em inépcia da inicial, em ação de tal natureza, tão 

só porque não veio instruída com tal documento”. (TJ-MG - AC: 

10024123336687001 MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 15/05/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 27/05/2014). Destaquei. Desta forma, REJEITO a preliminar 

suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
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Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.01.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10448585, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 
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funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 25% Leve [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.01.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014457-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES MONCAO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014457-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: DANIEL RODRIGUES MONCAO JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIEL RODRIGUES 

MONCAO JUNIOR move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22.03.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 6850221 

à 6850235. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10044899, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – Necessidade/Adequação. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10088614, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 
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RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 6850221 à 6850235. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 
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que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10088614, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Punho Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Punho Esquerdo 25% Leve [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Punho 

Esquerdo: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (22.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015990-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JHONNY DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015990-15.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WENDER JHONNY DA SILVA MACEDO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que WENDER JHONNY DA SILVA MACEDO, move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

05.06.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 9819171, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da 

Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão 

Do STF; II- Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E A Sua 

Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10109956, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 
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COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou 

claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal 

alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO 

INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser 

cobrado de qualquer seguradora integrante do convênio firmado com a 

Federação Nacional de Seguros. A correção monetária, neste tipo de 

Ação de Cobrança, incide a partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 12/06/2013, Data da publicação no DJE 17/06/2013). A Lei 

nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10109956, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Direito (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Direito 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: Pé Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(05.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020107-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DANIEL ANTONIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020107-83.2016.8.11.0041 

AUTOR: FABIO DANIEL ANTONIOLLI RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FABIO DANIEL ANTONIOLLI, 

move em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

03.03.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 5559983, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Alteração do Polo passivo Da Lide – Da Necessidade De Inclusão Da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A Na Demanda; II- 

Falta De Interesse Processual Em Razão Do Pagamento Da Cobertura Em 

Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 6043009, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA COBERTURA 

EM SEDE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.03.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 
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tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 6043009, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Joelho Esquerdo 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Joelho Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Considerando que já houve pagamento em 

sede administrativa no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) (id: 5560041), resta um saldo remanescente no valor 

de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos) a ser indenizada. No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (03.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010692-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAY RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010692-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: SINAY RONDON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SENAY RONDON move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.02.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ID:9489334), arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II – Do Requerimento Perante A 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Do Pedido Administrativo Prévio – 

Falta de Interesse de Agir; IV – Princípio da Causalidade e a Sucumbência 

Autoral; V - Comprovante De Residência Em Nome De Terceiro. Ausência 

De Pressuposto De Constituição E De Desenvolvimento Válido E Regular 

Do Processo. Requisito Para Fixação Do Foro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA LÍDER. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBENCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 

da ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo 

ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 20 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "a sentença condenará o vencido 

a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

advocatícios". Em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, 

o pagamento das custas processuais está vinculado ao insucesso da 

parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas pela parte que 

restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso que a parte 

autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da contestação 

pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da pretensão sem 

resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada depende do 

julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO Quanto 

à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 
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endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

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

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela 

seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. A Lei nº 6.194/74 

que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico, a fim 

de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 333 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 
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indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MÃO ESQUERDA (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão MÃO 

ESQUERDA 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos, terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 

Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(03.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) 

sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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Processo Número: 1026560-60.2017.8.11.0041
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DANIELLY TAYLA DA CRUZ PEREIRA (AUTOR)
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1026560-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: DANIELLY TAYLA DA CRUZ PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIELLY TAYLA 

DA CRUZ PEREIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 27.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 9619284 

à 9619288. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10620667, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da ausência de Comprovação 

de entrega de Documentação; III – Da ausência de requerimento 

administrativo – falta de interesse de agir; IV – Ausência Do Laudo IML. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 10940645, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 
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Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora, interesse processual necessário a propositura da ação, já que não 

lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente Num. 9619284 à 9619288. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 
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produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10940645, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Direita (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MÃO DIREITA 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 
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anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO DIREITA: *70% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: 

R$ 4.725,00. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.06.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) 

autora (s) em sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a 

ausência de pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa 

da (s) parte (s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020515-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020515-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDIMAR ARAUJO 

BRANCO GOMES, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 23.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 

8679577 à 8679744. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação Num. 10557695, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da ausência de Comprovação de entrega de Documentação; III – Da 

ausência de requerimento administrativo – falta de interesse de agir; IV – 

Ausência Do Laudo IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital Num. 

10814721, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação Num. 10988012. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora, interesse processual necessário a propositura da ação, já que não 
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lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. A parte 

requerida impugna o Boletim de Ocorrência juntado pela autora, alegando 

que o Registro de Ocorrência comunicado pela própria parte autora à 

autoridade policial, isoladamente, não seve como demonstração probatória 

plausível para demonstrar a efetiva ocorrência do acidente. Em análise 

dos autos, observa-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, verifica-se que o 

autor juntou boletim de ocorrência e boletim de atendimento a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Cinge-se ainda, em alegar impossibilidade de pagamento da 

indenização à vítima de acidente de trânsito quando o pagamento do 

prêmio está em atraso. Consigna-se ser desprovida de amparo legal a 

alegação da demandada de que a ausência de pagamento do prêmio do 

seguro em questão afasta o direito da vítima de pedir indenização. É 

pacífico o entendimento de que o atraso no pagamento do seguro não 

impossibilita o seu recebimento pelo beneficiário, conforme a Súmula 257 

do E. 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". 

Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não 

proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a 

recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em 

que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. 

Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser graduada 

conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência do 

acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir 

condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. 

Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n. º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. Do mesmo modo, rejeita-se 

arguição de ausência de prova da alegada invalidez permanente 

decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito 

judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra acometido por 

invalidez permanente decorrente de acidente de transito. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 
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análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 23.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10814721, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Tornozelo 

Esquerdo Membro superior Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Tornozelo Esquerdo 25% LEVE Membro superior 

Direito 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

843.75. -MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 5.568,75. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 
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cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 5.568,75 

(cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (23.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023633-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO OKADA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023633-58.2016.8.11.0041 

AUTOR: VIVALDO OKADA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PATRICIA RIBEIRO 

OKADA, menor quando da propositura da ação, representada por seu 

genitor VIVALDO OKADA DE MORAES, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 13.11.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

ID. 4514137 à 4514184. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 5842378, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- 

Da Ausência de Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 6774220, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação ID. 6856224. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 
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acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 4514137 à 4514184. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 6774220, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 
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11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50. Total: R$ 7.087,50. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (13.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 
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manifestar, a parte requerida compareceu aos autos, informando que não 

concorda com o pleito de desistência. É o relatório. Decido. Conforme se 

depreende dos autos, o pedido de desistência da ação foi deduzido em 

momento posterior ao prazo para resposta, havendo necessidade da 

concordância do réu acerca da desistência proposta, de acordo com o 

disposto no art. 485, § 4º, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o 

mérito, quando: (...) § 4º - Oferecida a contestação, o autor não poderá, 

sem o consentimento do réu, desistir da ação.” Conforme relatado, a parte 

ré discorda do pedido de desistência, nos termos do artigo 485, VIII do 

CPC. No entanto, tal irresignação não merece prosperar, pois carece de 

fundamentação plausível para tal contrariedade, pois a simples 

discordância não tem o condão de impedir a homologação da desistência, 

devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e 

justificável. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA 

FUNDAMENTADA DO RÉU. ART. 267, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

MOTIVO RELEVANTE. O pedido de desistência da ação após a 

contestação exige o consentimento do réu, nos termos do art. 267, § 4º, 

do CPC. Ainda que fundamentada a discordância com o pedido de 

desistência, ausente motivo relevante e justificável para a discordância é 

de ser mantida a sentença que homologou a desistência da ação. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70050978568,... (TJ-RS , 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/10/2012, Décima 

Sétima Câmara Cível) PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA. DISCORDÂNCIA INFUNDADA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. HAVENDO 

O APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, COM O 

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA RÉ, IMPÕE-SE, PARA 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO, A 

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA P ARTE REQUERIDA. 2. À LUZ 

DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 

267, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NECESSÁRIA A 

FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL PARA A CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO 

AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 3. NO CASO EM APREÇO, NÃO SE 

AFIGURAM PLAUSÍVEIS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA 

APELANTE, NÃO IMPORTANDO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM QUALQUER 

PREJUÍZO À REQUERIDA. 4. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

( T J D F  -  A p e l a ç ã o  C í - v e l  3 3 7 1 1 4 0 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0033711-40.2008.807.0003, Relator FLAVIO ROSTIROLA, Julgamento: 

30/09/2009, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível, Publicação: 19/10/2009, DJE 

Pág. 91) (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, 

Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 

26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 

17/06/2009) PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENÚNCIA. 

INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. O AUTOR PODE DESISTIR DA AÇÃO 

APÓS A CONTESTAÇÃO DO FEITO DESDE QUE HAJA CONCORDÂNCIA 

DO RÉU. A DISCORDÂNCIA DEVE SER JUSTIFICADA COM BASE EM 

EFETIVO PREJUÍZO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 

DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CONDICIONA A CONCORDÂNCIA POR PARTE 

DA FAZENDA PÚBLICA COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE 

AUTORA À RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO (ART. 

3º DA LEI Nº 9.469/97) DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A 

CONCILIAR OS DIREITOS DE AMBAS AS PARTES À TUTELA 

JURISDICIONAL. 1. Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 267, § 4º, 

do CPC). A discordância do réu em relação ao pedido de desistência deve 

ser justificada em face da existência de prejuízo decorrente da 

homologação do pedido. 2. O art. 3º da Lei nº 9.469/97, que determina que 

a Fazenda Pública concorde com o pedido de desistência desde que haja 

renúncia do autor sobre o direito que se funda a ação, incorre em uma 

impropriedade: concordar com o pedido de desistência, que implica a 

possibilidade de ser proposta novamente a ação, e ao mesmo tempo com 

a renúncia ao direito sobre que se funda a ação, que compreende a 

desistência no seu prosseguimento, porém com a impossibilidade de 

propô-la novamente. 3. A oposição ao pedido de desistência 

fundamentada nesse dispositivo legal não consiste propriamente em 

justificativa dessa oposição apta a não ensejar a homologação do pedido, 

mas em justificativa de sua oposição injustificada e, portanto, ilegítima, pois 

a mera oposição implica abuso de direito, não se justificando tratamento 

diferenciado para a Fazenda Pública. 4. O art. 3º da Lei nº 9.469/97 deve 

ser interpretado à luz dos princípios constitucionais orientadores do 

processo civil e legislação processual correlata; a interpretação desse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 144 de 519



dispositivo legal não deve conduzir à inviabilidade de a Fazenda Pública 

consentir com o pedido de desistência da ação, não desobrigando a 

Fazenda Pública a ter de justificar a sua oposição com fundamento em 

efetivo prejuízo decorrente da homologação do pedido. 5. Improvimento da 

apelação. (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, 

Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 

26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 

17/06/2009). Assim, não trazendo o requerido motivo relevante a justificar 

a discordância, a homologação do pedido de desistência é medida que se 

impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do requerido, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.500,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. 

Entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, uma 

vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do 

preenchimento dos requisitos legais. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018125-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018125-97.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais ajuizada por ILMA DE FATIMA 

GUIMARAES DA VEIGA em face de AGEMED SAUDE S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Da análise dos autos, verifica-se o 

óbito da autora noticiado pelas partes. A autora requereu prazo para 

regularização. Determinada a suspensão do feito para regularização, 

transcorreu-se o prazo se a regularização ou mesmo habilitação dos 

eventuais herdeiros. Em seguida, certificou-se que transcorreu o prazo do 

representante da de cujus se manifestasse. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, faço consignar que, tomando conhecimento do falecimento da 

parte autora, o magistrado deverá suspender a ação e determinar a 

intimação do espólio, sucessor ou herdeiro para que manifeste interesse 

na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo 

determinado, sendo condição indispensável à constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Destarte, ausência de tal 

habilitação enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito. Vejamos o 

que dita o inciso II do parágrafo 2º do artigo 313 do Código de Processo 

Civil: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] 2o Não ajuizada ação de 

habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a 

suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, 

ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - 

falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.” Ante o relatado, verifica-se que, no 

caso em tela que apesar da intimação, decorreu o prazo para que o 

espólio, herdeiros ou eventuais sucessores efetuassem a regularização 

da representação processual, conforme certidão da Serventia Judicial. 

Nesse sentido, colho ainda a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO 

ASSISTENCIAL. ÓBITO DO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. 

AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E DE LEGITIMAÇÃO ATIVA 

AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

1. No caso Concreto: Processo ajuizado em 31.10.2003. INFBEN (fl. 76): 

Beneficio concedido administrativamente em 05/09/2005 (fl. 76) Autor 

faleceu em 04/08/2007. Advogado intimado em 22/08/2008 não se 

manifestou 2. A sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca 

de Fazenda Nova/GO julgou extinto o processo sem resolução do mérito, 

tendo em vista que, às fls. 73/76, o INSS informou que o benefício foi 

concedido administrativamente a partir de 05/09/2005 (data do 

requerimento administrativo), condenando o réu ao pagamento de 

honorários. 3. No caso de morte da parte autora no curso do processo, a 

habilitação dos herdeiros é condição indispensável à constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. 4. A ausência de 

habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, 

consoante determinado no artigo 267 , IV , do Código de Processo Civil . 

Precedentes. 5. Processo extinto sem resolução de mérito. 6. Apelação 

prejudicada.” (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 325569420074019199 

(TRF-1). Destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO. DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALECIMENTO 

AUTOR. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. NÃO ATENDIMENTO. APELO NÃO 

CONHECIDO. 1. Com o falecimento de uma das partes o processo deve 

ser suspenso a fim de regularização da representação processual, 

porquanto ocorre a imediata extinção do mandato, na forma do artigo 682, 

II, do Código Civil. Apelo que não se conhece. 2. O procurador constituído, 

embora a extinção do mandato, foi intimado tanto por nota de expediente 

quanto por carta de intimação, para regularizar a representação 

processual, permanecendo inerte ao atendimento da ordem judicial, 

inclusive quando intimado neste grau de jurisdição. 3. A extinção do 

mandato pelo falecimento do outorgante não desobriga o procurador, até 

então constituído, de prestar informações necessárias ao andamento do 

feito (endereço sucessores), forma de intimá-los ao prosseguimento do 

feito, e disso não se incumbiu o profissional. Sentença de extinção que se 

mantém. 4. Sequer é possível conhecer do recurso de apelação, 

porquanto com o falecimento da parte autora, ocorreu a extinção do 

mandato, havendo evidente recusa do procurador em regularizar sua 

representação processual. 5. Sucumbência recursal reconhecida e 

honorários fixados em prol do procurador da parte demandante 

majorados. Suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da Justiça 

Gratuita. (TJ-RS - CNJ: 0390578-67.2016.8.21.7000) Desta forma, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe. Assim, diante da 

ausência regularização da representação processual, sendo evidende a 

falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular 

do processo JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no que dispõe o art. 76, §1º, I, e art. 485, IV do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8.°, do CPC, 

entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, uma 

vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do 

preenchimento dos requisitos legais. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] “Art. 12. 

A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará 

obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, 

o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita”. “(...) I - Da sentença deve constar a condenação, ainda que o 

vencido seja beneficiário da justiça gratuita, devendo na oportunidade ser 

declarada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na 

forma do artigo 12 da Lei 1060/50”. (TJ/MT, Protocolo: 44081/2003, Tipo: 

Cível, Classe: 23 - REC. APEL .EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - 

44081/2003, Câmara: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, julgamento unânime em 10.08.2004)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 712235 Nr: 5318-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - OAB:6.636 

- MT
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 Vistos etc.

DETERMINO a intimação do exequente para requerer o que entender ser 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467904 Nr: 34565-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA COSTA SERVIÇOS EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFISA SPE 40 - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto Gomes de 

Oliveira - OAB:10168, JAIME HILLESHEIM - OAB:13816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PINHEIRO 

GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A

 Vistos etc.

 Às fls. 220/221, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081652 Nr: 2339-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI LTDA, 

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PLUS IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA VANESSA 

WINGENBACH DA SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA NONA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2339-64.2016.811.0041 – CÓDIGO 1081652

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI LTDA 

e RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: IMPORT PLUS IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO LTDA

INTIMANDO(A, S): IMPORT PLUS IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 37.338,30

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que no prazo de 15 dias, proceda ao 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária também de 10%, sobre o valor do débito, prevista 

no art. 523 do CPC.

 Cuiabá - MT, 12 de março de 2018.

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145390 Nr: 29809-70.2016.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO XAVIER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE MELO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIVIANE DE MELO ALMEIDA, Cpf: 

65169662149, Rg: 971.938, brasileiro(a), casado(a), advogada. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Prestação de contas interposta 

pela Reclamante, visando a prestação de valores recebidos em função 

dos serviços de advocacia prestados à Reclamante, que informa que a 

demandada recebeu valores e não fez o devido repasse ao autor,

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DETERMINO a citação por edital de VIVIANE DE MELO 

ALMEIDA. Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada 

se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para 

funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, com 

fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador 

especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927015 Nr: 47667-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE SILVA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE, 

GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO, JOAO DE SOUZA, JACI 
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TOMAZ DE SIQUEIRA, JOSIMAR VITOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE, Cpf: 

08001995100, Rg: 126.5234-2, brasileiro(a), casado(a), vendedor e 

atualmente em local incerto e não sabido GONÇALINA GRACINA 

SOLEDADE CARVALHO, Cpf: 79196802120, Rg: 184.103, Filiação: Tomaz 

S. da Soledade e Joana Darc da Soledade, data de nascimento: 

25/10/1950, brasileiro(a), casado(a), funcionária pública estadual. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 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, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião interposta por ARIANE 

SILVA DE SIQUEIRA em desfavor dos Requeridos visando à decretação 

da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da demanda.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: IMÓVEL RESIDENCIAL localizado na 

Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos, n. 78, bairro Poção, Cuiabá-MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem. Cumpra-se a 

Secretaria a decisão de fls. 133-verso, com a expedição do competente 

edital, conforme determinado.Transcorrido in albis o prazo do edital, sem a 

parte destinatária se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 72, inciso II, do CPC.INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação.Certifique-se a Secretaria o decurso de prazo para Fazenda 

Pública Municipal.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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927015 Nr: 47667-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE SILVA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE, 

GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO, JOAO DE SOUZA, JACI 

TOMAZ DE SIQUEIRA, JOSIMAR VITOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE, Cpf: 

08001995100, Rg: 126.5234-2, brasileiro(a), casado(a), vendedor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata- se de Ação de Usucapião proposta pela 

Reclamante em desfavor dos Requeridos, visando à declaração da 

prescrição aquisitiva do imóvel descrito nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem. Cumpra-se a 

Secretaria a decisão de fls. 133-verso, com a expedição do competente 

edital, conforme determinado.Transcorrido in albis o prazo do edital, sem a 

parte destinatária se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 72, inciso II, do CPC.INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação.Certifique-se a Secretaria o decurso de prazo para Fazenda 

Pública Municipal.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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 708630 Nr: 1746-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO MOREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MITER SIMON - 

OAB:21400/MT, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 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 à fl. 433, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1042346 Nr: 42666-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15.051/MT, 

MAGNA LAURA COSTA DELGADO - OAB:19162/O, RAFAELLA 

PEREIRA CORREA - OAB:18650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1023012 Nr: 33411-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR COSTA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para se manifestar acerca 

da petição de folhas 105/107, no prazo de 05( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 747317 Nr: 44560-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCLR, GIOVANY LEITE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT

 De inicio, INDEFIRO o pedido de parcelamento requerido pela autora, ora 

executada, tendo em vista que se trata de Cumprimento de Sentença, 

sendo esta possibilidade expressamente vedada, no caso em questão, 

conforme o paragrafo 7° do artigo 916 do CPC.Vejamos:No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. [...][...] O 

disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da 

sentença.Vincule-se o valor depositado a este processo.DETERMINO que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos em favor da exequente, mediante transferência para conta indicada 

à fl.284, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.Diante 

da divergência das partes em relação ao valor a ser pago, encaminhe-se 

os autos a Contadoria a fim de que seja elaborado calculo do credito 

exequendo, levando-se em conta os valores depositados pela executada, 

fazendo-se incluir a multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% 

(dez por centos) sob o crédito remanescente.Após, manifestem-se as 

partes, ficando ciente o patrono da exequente que os honorários 

sucumbenciais, pertencem aos advogados que atuaram na fase cognitiva. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 731964 Nr: 28113-72.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON DU PARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 Vistos etc.

As partes se compuseram em sessão de conciliação realizada na Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de fls. 499/521.

O Termo foi devidamente subscrito pelas partes e seus patronos, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Expeça-se os competentes alvarás da quantia consignada nos autos da 

forma requerida.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1140932 Nr: 27822-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVERIO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA PALACIO 

PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA DALLAGNOL - 

OAB:OAB/MT 21.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito.Homologado o acordo, resta prejudicada a analise dos declaratórios 

de fls.170/174.Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remeta-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando 

isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 880071 Nr: 16813-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTONIO MOLOSSI- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133

 Impulsiono o presente feito as partes , na pessoa de seu advogado, para 

que fique ciente , da audiência de instrução , designada para o dia 08 de 

maio de 2018, ás 13h15min., na comarca de Sorriso -MT. (FLS 201).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 98738 Nr: 13592-40.2002.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÇA NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, 

LUIZ CARLOS VAZ - OAB:29.751

 Certifico que regularizei a juntada de petição de recurso de apelação de 

fls. 600/608, renumerando-o, tendo em vista que havia sido encartado no 

volume incorreto, motivo pelo qual impulsiono novamente os autos 

intimando a parte apelada/embargante para contrarrazoar o recurso de 

apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Valquiria Rodrigues

Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1095153 Nr: 8469-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA E DALLA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO SOBELLTAR - SECOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO DE CAMARGO 

BARROS - OAB:SP/153.805

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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: 1002607-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAINE SOARES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o pagamento 

do débito (Id.12030810), no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022445-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias. Intime-se a parte devedora, por seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005617-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTO SOARES DE PINHO (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: 1005617-85.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: CALISTO SOARES DE PINHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, 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, 16 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006469-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 1006469-12.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CURVO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (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: 1006558-35.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCOS FRANCISCO RODRIGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, comprovante de endereço, etc., nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006397-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MATOS 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006397-25.2018.8.11.0041 

AUTOR: LENIR MATOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como documentos pessoais, CPF e RG, comprovante de residência, etc., 

nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006406-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN THAIS GOMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006406-84.2018.8.11.0041 

AUTOR: KELLEN THAIS GOMES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 

08h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006433-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006433-67.2018.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA DOS SANTOS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006461-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECINO PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006461-35.2018.8.11.0041 

AUTOR: VALDECINO PINTO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006476-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006476-04.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS DANIEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006511-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO ALMERCE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006511-61.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIO MARCIO ALMERCE FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 

08h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006560-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE MELO ALVES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006560-05.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDIVALDO DE MELO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 08h45min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DEONIZIO 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:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001643-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002745-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GUSTAVO DE PAULA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 
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juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024026-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON CARLOS DELUCCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA PRATES SILVA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006876-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008792-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CACIANO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013785-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GARBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002056-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERLI MARIA OJEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012559-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014041-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 
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relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018660-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CRISTIANO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012154-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CENE DE CARVALHO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010642-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010318-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CASALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024109-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SCHMALTZ (AUTOR)

ROSCHTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELDA MARIA DE CARVALHO (RÉU)

GISELE APARECIDA DE CARVALHO (RÉU)

JOSANE FATIMA DE CARVALHO GUARIENTE (RÉU)

APARECIDA ALVES DE CARVALHO (RÉU)

DANIELA CRISTIANE CARVALHO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

as correspondências devolvidas, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013514-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA COSTA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006705-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CARVALHO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Visto. Carla Carvalho Ferreira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Unimed Interfederativa 

Norte/Nordeste, alegando que sofre de obesidade mórbida ou obesidade 

grau III, a qual está desencadeando diversas doenças, e mantendo como 

fator a depressão associada à compulsão alimentar, sofre, inclusive, risco 

de morte, sendo indicado pelo médico a cirurgia bariátrica, mas a ré negou 

a cobertura, sob justificativa de que não preenche os critério definidos 

através das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a requerida a 

liberar/autorizar a imediata internação e procedimento para a cirurgia 
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bariátrica, durante o período necessário ao seu adequado tratamento. A 

tutela jurisdicional almejada pelo requerente se traduz na concretização do 

direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado 

como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma 

prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito 

ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 

5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do 

direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este 

último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas 

no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se que a 

existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo 

documento de Id. 12258307, e os relatórios médicos apresentados pela 

autora atestam que os tratamentos para obesidade apresentaram 

respostas insatisfatórias; que ela desenvolveu pensamentos suicidas e 

devido ao ganho de peso, os efeitos dos medicamentos são reduzidos e, 

além disso, houve causa de dispneia aos esforços, dor por sobrecarga 

nas articulações e apneia do sono (Id. 12258310 e 12258339). Ou seja, 

vê-se que o excesso de peso desencadeia problemas de saúde a autora, 

o que compromete sua qualidade de vida. Entendo ainda que o caso da 

autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas atividades 

diárias, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa 

em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno 

restabelecimento da saúde da autora. A propósito: “OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

CIRURGIA BARIÁTRICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O 

PROCEDIMENTO - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO 

MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO 

FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – AGRAVO PROVIDO. Na esteira 

do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a 

autorizar a realização de cirurgia (no caso a bariátrica) necessária para 

evitar a evolução de demais doenças, quando preenche os requisitos 

necessários para a realização do procedimento, em face ao direito 

fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes 

os requisitos ensejadores da concessão da tutela”. (TJMT, AI 63530/2016, 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016). Negritei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE (CRIANÇA) COM 

PATOLOGIA DEGENERATIVA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO ( 

PEDIASUIT) - RECUSA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO QUE NÃO 

CONSTA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO 

CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar 

a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de 

coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem 

ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a 

saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o 

paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do 

procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, 

sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa 

prescrição, sem suporte científico”. (TJMT, AI 65582/2016, Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 

20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). Negritei. Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no artigos 300, 

do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para 

determinar a requerida a liberar/custear a internação e procedimento para 

a cirurgia bariátrica, e período necessário ao seu adequado tratamento, 

conforme requerido pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da 

medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 469 do STJ: 

Súmula nº 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde. Assim, considerando a potencial relação de 

consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/05/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizado na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc. ou recolher as custas, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004767-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Maria do Carmo Oliveira Andrade em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuária do serviço de fornecimento 
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de água prestado pela requerida, e que recebeu cobrança referente ao 

mês agosto/2017, no valor de R$ 173,63, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento de água na residência da autora 

e de inserir o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

11964157, que a ré emitiu faturas em 2017 nos valores de R$ 75,67, R$ 

82,04, etc., mas efetuou cobrança no mês 08/2017, no valor de R$ 173,63, 

ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma 

irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta 

excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida 

cotidiana da autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência da autora, bem como de negativar o 

nome dela junto aos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui 

discutido, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/05/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006621-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Alonso Souza Santos em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi 

surpreendido com informação de que seu nome estava inserido nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, referente a fatura 

emitida pela ré no valor de R$ 3.404,65, referente ao mês maio/2017, 

entretanto, assevera que adimpliu uma cobrança no valor de R$ 294,29 

sobre o mesmo período. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, bem como promover a exclusão do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de Id. 12248027 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 31/05/2017, referente ao mês 05/2017, no valor de R$ 

294,29, a qual sequer consta no histórico de consumo emitido pela ré e no 

lugar dela está em aberto o débito de R$ 3.404,65 (Id. 12248033), 

demonstrando a existência de alguma irregularidade. Ademais, tal situação 

obriga o autor a realizar o pagamento, entretanto, ele ajuizou a presente 

demanda para discutir a legalidade da dívida. O documento de Id. 

12248040 comprova a negativação do nome do autor nos bancos de 

dados do SPC/SERASA. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, 

pois se não efetuado o pagamento, o autor poderá sofrer com o corte no 
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fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já 

que ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera o autor do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel. 

Determino ainda a exclusão do nome do Requerente do banco de dados 

do SPC/SERASA, acerca do débito aqui discutido. No mais, quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/05/2018, às 12h00min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803484 Nr: 9942-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVEA LARA LONARDONI BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P DE SOUZA FARMÁCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar 

as partes para especificarem provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900825 Nr: 30473-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENTAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC INFORMATICA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dessimoni 

Vicente - OAB:146121/SP, ANDRÉ ALMEIDA BLANCO - OAB:147925/SP

 Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a suspensão do contrato 

e por consequência, que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança 

acerca do mesmo, e caso negativado o nome do autor, que a requerida 

promova a imediata exclusão.Intime-se a ré para ciência e devido 

cumprimento, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.No mais, 

observa-se que o sistema foi adquirido em 2014, e diante das alegações 

do autor de que precisou utilizar outro software, ao que parece, a 

realização da perícia resta prejudicada, perdendo seu objeto.Assim, 

intime-se o autor para informar se ainda há a possibilidade da produção 

pericial no sistema em suas máquinas, no prazo de cinco dias.Caso 

positivo, as partes deverão, em cinco dias, depositar o valor da perícia, em 

oito parcelas, conforme aceito pelo expert (fl. 194).Se negativo, volte-me 

concluso para designação de audiência para produção de prova oral (fl. 

149).Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123974 Nr: 20412-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LARA LEITE, VIVIANE CRISTINA 

PEREIRA DE ARRUDA KAWAMOTO LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203.049/SP, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811-MT

 Visto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por La Provence Vie Decoração 

Eireli - Epp em desfavor de Raul Lara Leite e Viviane Cristina Pereira de 

Arruda Kawamoto Lara Leite.

As partes informam que entabularam acordo, conforme se vê pelo às fls. 

224/225.

Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, em consequência, julgo extinta 

esta ação, com fulcro no artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo 

Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada 

pelas partes.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1163504 Nr: 37359-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI LTDA - 

EPP, KATIA REGINA FRUEHAUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Código 1163504

Visto.

 Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais promovida 

por Ágape Distribuidora de Alimentos Eirelli em desfavor de Banco 

Santander S/A.

As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do processo, conforme se vê às fls. 

104/105.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO a presente ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil,

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma convencionada 

entre as partes.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT 15 de março de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1221209 Nr: 11888-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWASSV, SAMARA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GAERTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SOREN - OAB:, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Defiro o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada do documento 

supracitado. DOU por encerrada a audiência, devidamente cumprido o ato 

deprecado, devolva-se a carta precatória ao Juízo deprecante, com 

nossas homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082231 Nr: 2618-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWASSV, SAMARA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GAERTNER, MAPFRE SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daiane luza - OAB:, GISELE 

SÖRENSEN - OAB:OAB MT 9240, JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIE - 

OAB:OAB/GO 36.134

 Defiro o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada do documento 

supracitado. DOU por encerrada a audiência, devidamente cumprido o ato 

deprecado, devolva-se a carta precatória ao Juízo deprecante, com 

nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803484 Nr: 9942-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVEA LARA LONARDONI BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P DE SOUZA FARMÁCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1048547 Nr: 45733-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CABRAL DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO 

MIRANDA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44.655/PR, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585/MT, 

RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249

 : Defiro o prazo de 10 (dez) dias para juntada dos documentos 

supracitados. Homologo da desistência do depoimento pessoal dos 

autores. DOU por encerrada a Instrução. Volte-me os autos conclusos 

para julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 58126 Nr: 5463-22.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL LUIZA DE ABREU LEITE, FÁBIO 

FIRMINO LEITE JÚNIOR, FABÍOLA ABREU LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, MARILENY RODRIGUES SOUSA - OAB:9.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO BERTUCCINI - 

OAB:5.269 OAB/MT

 Visto.

 Numerem-se as páginas a partir da fl. 916.

 Para melhor análise acerca do bloqueio na conta de Isabel, intime-se a 

executada para apresentar extrato onde consta descrita a restrição, no 

prazo de cinco dias.

 Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os argumentos 

dos executados e documentos que a acompanham, também no prazo de 

cinco dias.

 Em seguida, volte-me imediatamente concluso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839754 Nr: 44231-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES TELE 

BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, 

VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 839754

Trata-se de Ação Monitória proposta por Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico em desfavor de Serviços de Telecomunicações Tele 

Borba Ltda, visando o pagamento de soma em dinheiro.

 Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento (fl. 80), o 

devedor foi citado (fl. 114), mantendo-se silente.

 Assim, não havendo Embargos nem pagamento, CONVERTO de pleno 

direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2º, do NCPC.

Dessa maneira, atente-se a Sra. Gestora Judicial para o item 6.2.4.4 da 

CNGN/MT.

Cumprida essa diligência, intime-se o exequente para dar início à fase de 

cumprimento de sentença, no termos dos art. 513 e 523 e seguintes, do 

NCPC, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1284600 Nr: 3124-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS MUTUM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER RESINO JUNIOR - 

OAB:22198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se com urgência, 

conforme deprecado, servindo a cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318109 Nr: 21012-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEL APARECIDO DE CARVALHO, FAGNER 

SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13.936/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Despejo 

Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, IPTU, Condomínio, 

Cemat e Acessórios promovida por Hilton Campos em desfavor de Etel 

Aparecido de Carvalho e Fagner Soares Azevedo, para confirmar a 

antecipação da tutela (fls. 52 e 72) que determinou a desocupação do 

imóvel e condenar os requeridos ao pagamento dos alugueres dos meses 

de junho, julho, agosto e setembro de 2007 e os vencidos até a efetiva 

desocupação do imóvel, considerando o valor mensal, de R$ 1.000,00 (mil 

reais), conforme fixado no contrato de locação (fls. 7/9) a serem 

corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros 

moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada 

parcela e ainda, ao pagamento do IPTU, energia elétrica e condomínio, que 

não foram pagos na vigência da locação, com os acréscimos 

legais.Condeno os requeridos ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 

2º do Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919160 Nr: 42861-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, efetuar o depósito dos 

honorários periciais, sob pena de bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803484 Nr: 9942-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVEA LARA LONARDONI BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P DE SOUZA FARMÁCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT

 "(...) Visto.Nivea Lara Lonardoni Bernardino, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Consignação em Pagamento em desfavor de CP de Souza 

Farmacia C/BCO, igualmente qualificado, alegando que efetuou compras 

de medicamentos na empresa requerida, no valor de R$ 40,32 (quarenta 

reais e trinta e dois centavos), contudo, o cheque que emitiu não tinha 

fundos e foi devolvido e seu nome inscrito no cadastro de proteção ao 

crédito e por não conseguir efetuar o pagamento ao credor, requer, 

liminarmente, autorização para efetivação do depósito em juízo e exclusão 

de seu nome do cadastro de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela 

declaração de quitação da dívida, confirmando a liminar.(...) Desta feita, 

como o autor depositou em juízo o valor devido, com os acréscimos legais, 

a extinção da obrigação se impõe. Posto isto, com suporte no artigo 487, I, 

do NCPC, resolvo o mérito da causa, julgando procedente a pretensão 

deduzida na Ação de Consignação em Pagamento promovida por Nivea 

Lara Lonardoni Bernardino em desfavor de C P de Souza Farmacia C/BCO 

e libero o autor da obrigação, tornando definitiva a liminar deferida às fls. 

19/20.Autorizo, em favor da parte ré, o levantamento do valor consignado 

(fl. 22), inclusive com os seus rendimentos.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais honorários advocatícios, estes que 

fixo em 20% do valor do depósito, com suporte no artigo 85, § 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se e Intimem-se. Cumpra-se. (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 384457 Nr: 20044-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANGRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.M.B., L.M.B., V.M.B., MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 117771 Nr: 6610-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, RAIMAR ABILIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO CAMPOS 

LEMOS - OAB:5.941/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, MURILO ESPINOLA DE OLVEIRA LIMA - OAB:3.127A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes a, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre os cálculos 

elaborados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922719 Nr: 45082-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA., SEBASTIÃO FRANCISCO 

LEITE, FRANCISLENE DE ARRUDA LEITE, ELIANE CELIA DE ARRUDA LEITE, 

ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632/MT, ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

de Despejo promovida por Gráfica Autêntica Ltda., Elifrancis Indústria 

Comércio Gráfica Editora Ltda., e Franscilene de Arruda Leite em desfavor 

de Érica de Almeida Ferreira, para declarar rescindido o contrato de 

locação do imóvel e maquinário, e assim ratificar a liminar deferida às fls. 

93/94.Condeno a requerida ao pagamento dos aluguéis do imóvel, 

vencidos a partir de 04/07/2014 até a efetiva desocupação do imóvel, no 

valor de R$ 1.500,00 mensal, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada 

vencimento.Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 895005 Nr: 26486-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO CEZAR ZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CANDIDO FARIA - 

OAB:261.519/SP

 Vistos,

 Verifica-se que o autor pretende a rescisão do contrato de fls. 26/25, 

onde consta como promissária compradora sua esposa, Roseli Salmoria 

Zan, e em razão da relação jurídica existente, há a existência de 

litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 114 do NCPC, assim 

intime-se o autor para promover a regularização do polo ativo, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914409 Nr: 39784-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PA ALIMENTOS LTDA, RODRIGO NOGUEIRA MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JORGE PRADO DE 

CAMARGO LIBOS - OAB:23.174, PRISCILA VANESSA WINGENBACH 

DA SILVA - OAB:16.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Código n. 914409

Visto.

Considerando que a petição de acordo (fls. 186/187) veio para os autos 

após ser o feito sentenciado, intimem-se as partes para que se manifeste, 

no prazo de cinco dais. Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006705-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CARVALHO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Carla Carvalho Ferreira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Unimed Interfederativa 

Norte/Nordeste, alegando que sofre de obesidade mórbida ou obesidade 

grau III, a qual está desencadeando diversas doenças, e mantendo como 

fator a depressão associada à compulsão alimentar, sofre, inclusive, risco 

de morte, sendo indicado pelo médico a cirurgia bariátrica, mas a ré negou 

a cobertura, sob justificativa de que não preenche os critério definidos 

através das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a requerida a 

liberar/autorizar a imediata internação e procedimento para a cirurgia 

bariátrica, durante o período necessário ao seu adequado tratamento. A 

tutela jurisdicional almejada pelo requerente se traduz na concretização do 

direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado 

como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma 

prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito 

ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 

5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do 

direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este 

último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas 

no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se que a 

existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo 

documento de Id. 12258307, e os relatórios médicos apresentados pela 

autora atestam que os tratamentos para obesidade apresentaram 

respostas insatisfatórias; que ela desenvolveu pensamentos suicidas e 

devido ao ganho de peso, os efeitos dos medicamentos são reduzidos e, 

além disso, houve causa de dispneia aos esforços, dor por sobrecarga 

nas articulações e apneia do sono (Id. 12258310 e 12258339). Ou seja, 

vê-se que o excesso de peso desencadeia problemas de saúde a autora, 

o que compromete sua qualidade de vida. Entendo ainda que o caso da 

autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas atividades 

diárias, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa 

em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno 

restabelecimento da saúde da autora. A propósito: “OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

CIRURGIA BARIÁTRICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O 

PROCEDIMENTO - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO 

MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO 

FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – AGRAVO PROVIDO. Na esteira 

do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a 

autorizar a realização de cirurgia (no caso a bariátrica) necessária para 

evitar a evolução de demais doenças, quando preenche os requisitos 

necessários para a realização do procedimento, em face ao direito 

fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes 

os requisitos ensejadores da concessão da tutela”. (TJMT, AI 63530/2016, 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016). Negritei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE (CRIANÇA) COM 

PATOLOGIA DEGENERATIVA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO ( 

PEDIASUIT) - RECUSA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO QUE NÃO 

CONSTA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO 

CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar 

a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de 

coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem 

ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a 

saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o 

paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do 

procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, 

sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa 

prescrição, sem suporte científico”. (TJMT, AI 65582/2016, Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 

20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). Negritei. Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no artigos 300, 

do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para 

determinar a requerida a liberar/custear a internação e procedimento para 

a cirurgia bariátrica, e período necessário ao seu adequado tratamento, 

conforme requerido pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da 

medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
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relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 469 do STJ: 

Súmula nº 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde. Assim, considerando a potencial relação de 

consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/05/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizado na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc. ou recolher as custas, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004767-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Maria do Carmo Oliveira Andrade em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuária do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida, e que recebeu cobrança referente ao 

mês agosto/2017, no valor de R$ 173,63, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento de água na residência da autora 

e de inserir o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

11964157, que a ré emitiu faturas em 2017 nos valores de R$ 75,67, R$ 

82,04, etc., mas efetuou cobrança no mês 08/2017, no valor de R$ 173,63, 

ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma 

irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta 

excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida 

cotidiana da autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência da autora, bem como de negativar o 

nome dela junto aos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui 

discutido, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/05/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1006621-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Alonso Souza Santos em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi 

surpreendido com informação de que seu nome estava inserido nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, referente a fatura 

emitida pela ré no valor de R$ 3.404,65, referente ao mês maio/2017, 

entretanto, assevera que adimpliu uma cobrança no valor de R$ 294,29 

sobre o mesmo período. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, bem como promover a exclusão do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de Id. 12248027 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 31/05/2017, referente ao mês 05/2017, no valor de R$ 

294,29, a qual sequer consta no histórico de consumo emitido pela ré e no 

lugar dela está em aberto o débito de R$ 3.404,65 (Id. 12248033), 

demonstrando a existência de alguma irregularidade. Ademais, tal situação 

obriga o autor a realizar o pagamento, entretanto, ele ajuizou a presente 

demanda para discutir a legalidade da dívida. O documento de Id. 

12248040 comprova a negativação do nome do autor nos bancos de 

dados do SPC/SERASA. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, 

pois se não efetuado o pagamento, o autor poderá sofrer com o corte no 

fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já 

que ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera o autor do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel. 

Determino ainda a exclusão do nome do Requerente do banco de dados 

do SPC/SERASA, acerca do débito aqui discutido. No mais, quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
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regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/05/2018, às 12h00min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006655-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE ABREU BALATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Pedro 

Henrique de Abreu Balata em desfavor de Nissan do Brasil Automóveis 

Ltda. e Saga Japan Comércio de Veículos Ltda., afirmando que em 

28/11/2017 adquiriu o veículo Nissan Kikcs 1.6 S.V, no valor de R$ 

87.000,00, e que em uma viagem realizada para Campo Grande/MS ele 

apresentou diversos problemas, tendo que ser encaminhado via guincho 

para a ré Saga. Narra que diante dos diversos problemas apresentados 

no automóvel e trauma psicológico experimentado, o autor requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar as requeridas a 

promoverem a imediata devolução do valor pago, devidamente atualizado. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição 

sumária, vez que se trata de matéria que demanda prova técnica, a qual 

será possível na fase oportuna, pois é cediço que, para a caracterização 

do vício redibitório é necessário, primeiramente, que a coisa deve estar 

imprestável para uso normal, que o defeito deve ser inaparente ou de 

difícil constatação, e, por derradeiro, que o defeito exista ao tempo da 

realização do contrato. Em assim sendo, a princípio, não existe 

probabilidade acerca da causa dos defeitos apresentados, o que 

demanda dilação probatória consistente em prova técnica e, em sede de 

tutela de urgência antecipada não pode ser acolhida. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação às requeridas, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do ônus da prova. 

Designo o dia 29/05/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, que 

será realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

11ª Vara Civel

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962173 Nr: 5729-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO DOS SANTOS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 94/97.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992465 Nr: 19647-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINEIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Desconstituição de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Rozineia da Silva Moraes em face de Novo 

Mundo.

 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 efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, a 

existência de fraude na contratação, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978978 Nr: 13564-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS, 

NEIDEVALDO SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033271 Nr: 38253-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

JULIO CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos os documentos referentes aos 

processos mencionados às fls. 132, informando o valor de cada débito 

separadamente, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959721 Nr: 4672-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Consoante o teor petição de fls. 272/278, onde há relatos de 

processamento da Recuperação Judicial da empresa requerida (proc. nº 

1016422-34.2017.8.26.0100) em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, determino a 

suspensão do presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005767 Nr: 25797-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, RICARDO 

PADILLA DE BORBON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATMOS DIST. DE ACES MUSICAIS E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação acerca do pedido de fls. 95 e 

considerando que já fora realizada a citação por edital da requerida, tendo 
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decorrido o prazo sem manifestação, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon - Unirondon, na Avenida 

Beira Rio, 3001, para que disponibilize um advogado dativo, pelo que 

desde já, nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista 

dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1064718 Nr: 53079-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACT MAQUINAS EIRELI - ME, FERNANDO 

TONIASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA, SOBRENCO 

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA TARDELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:, ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO DE CAMARGO 

BARROS - OAB:SP/153.805

 Determinada a citação da parte executada, efetuou o pagamento da 

quantia executada em sua totalidade. Em que pese a parte autora informar 

a existência de saldo remanescente, em razão de pedido de correção 

monetária, os argumentos não merecem acolhimento. Dispõe o art. 798, do 

Código de Processo Civil: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao 

exequente: I – instruir a petição inicial com: a) o título executivo 

extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data da 

propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a 

prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; 

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe 

corresponde ou lhe assegura o cumprimento, se o executado não for 

obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação 

do exequente. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: I 

– o índice de correção monetária adotado; II – a taxa de juros aplicada; III – 

os termos inicial e final da incidência do índice de correção monetária e da 

taca de juros utilizados; IV – a periodicidade da capitação dos juros, se for 

o caso; V – a especificação do desconto obrigatório realizado. Infere-se 

do dispositivo acima mencionado que incumbe ao exequente à indicação, 

na petição inicial, do valor que pretende executar, acostando 

demonstrativo de débito para a justificação dos cálculos. Desse modo, 

tendo o executado realizado o pagamento integral do valor indicado na 

petição inicial, não há que se falar em existência de saldo remanescente, 

razão pela qual, indefiro o pedido de fls. 149. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092304 Nr: 7193-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALENCAR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Adriana Alencar Ferreira dos Santos em face de 

Telefônica Brasil S/A (Vivo) para:a)declarar a inexistência de débito de R$ 

207,60, objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida 

às fls. 14/15;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073616 Nr: 56908-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERYKLES WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA proposta por Berykles Wellington 

Fernandes de Souza em face de Ivan Gonçalves de Moraes. Declaro 

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, confirmando a 

liminar de fls. 17/20. Condeno a parte requerida ao pagamento dos 

alugueis vencidos e todos os encargos subsequentes, no valor de R$ 

140.741,80 (cento e quarenta mil setecentos e quarenta e um reais e 

oitenta centavos), conforme memorial de cálculo de fls. 90/91, até a data 

da desocupação do imóvel, e acrescido de juros legais, a contar da 

citação.Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação. Determino a expedição de alvará para a liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, conforme dados descritos às fls. 

93.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

obrigação, intime-se a parte autora para manifestar interesse na execução 

da sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994969 Nr: 20980-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Rosemary Ribeiro da Costa em face de Banco 

Bradescard S/A para:a)declarar a inexistência de débito de R$ 560,34, 

objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida às 

fls. 32/33;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057795 Nr: 49940-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GEOVANI MARTINS DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Geovani Martins do Espírito Santo em face de 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV) para:a)declarar a 

inexistência de débito de R$ 384,27, objeto de discussão nos presentes 

autos;b)condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida às fls. 26/27;d)Condenar o 

requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995614 Nr: 21263-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Roberto Carlos Bonfim em face de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A (Claro TV) para:a)declarar a inexistência de débito 

de R$ 122,50, objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar 

concedida às fls. 29/30;d)Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051104 Nr: 46962-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Jucimar Leite de Arruda em face de Oi S/A 

para:a)declarar a inexistência de débito de R$ 430,60, objeto de discussão 

nos presentes autos;b)condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida às fls. 

23/24;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964985 Nr: 6898-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:RN 1853, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica e Débitos c/c Cancelamento de Inscrição no SPC/SERASA 

proposta por William Roberto da Silva em face de Banco Santander 

Financiamentos S/A para:a)Declarar a prescrição quanto ao pedido de 

indenização por danos morais;b)Declarar a inexistência de débito no valor 

de R$ R$ 40.294,20 objeto de discussão nos presentes autos;c)Tornar 

definitiva a liminar concedida às fls. 28;d)Ante o reconhecimento da 

prescrição para a reparação por danos morais, mas mantido o 

reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, resta a sucumbência 

recíproca, partilhando-se, em igual proporção as custas e despesas 

processuais, respondendo cada um pelo custeio dos honorários dos seus 

respectivos patronos.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1111532 Nr: 15327-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE OLIVEIRA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431-B - OAB:

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I 

e II do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por Elias de Oliveira da Mata em face de Banco Pan S/A.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torno 

suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Cesso 

a eficácia da liminar concedida na decisão da tutela de urgência de fls. 

38/39.Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1054033 Nr: 48354-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Thaisa Fernanda Souza de 

Araújo em face de Oi S/A para:a)Declarar a prescrição quanto ao pedido 

de indenização por danos morais;b)Declarar a inexistência de débito no 

valor de R$ R$ 143,56 objeto de discussão nos presentes autos;c)Tornar 

definitiva a liminar concedida às fls. 23/24;d)Ante o reconhecimento da 

prescrição para a reparação por danos morais, mas mantido o 

reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, resta a sucumbência 

recíproca, partilhando-se, em igual proporção as custas e despesas 

processuais, respondendo cada um pelo custeio dos honorários dos seus 

respectivos patronos.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1096310 Nr: 8978-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEY TEIXEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A 

(UNOPAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB/MT 109.730 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

proposta por Chirley Teixeira da Rocha em face de União Norte do Paraná 

de Ensino S/A (Unopar).

A autora pugnou pela concessão de tutela de urgência, para que seja feita 

a baixa das parcelas pagas, disponibilizado novo boleto para pagamento, 

bem como para que a requerida se abstenha de incluir o noem da autora 

no cadastro de proteção ao crédito, todavia, a decisão de fls. 30/32 

postergou a tutela de urgência.

Analisando detidamente os autos, não é possível o atendimento dos 

pedidos da parte autora, haja vista que, nesse momento processual não 

restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada.

Verifica-se por meio dos documentos apresentados pelas partes que a 

autora é devedora de valores referentes a mensalidades escolares, 

assumindo sua inadimplência, inexistindo, assim, a presença de 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência.

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 legalidade das 

cobranças efetuadas e o débito existente.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1158397 Nr: 35235-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA 

TEIXEIRA - OAB:18333-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente 

proposta por Rafael de Souza Costa em face de IUNI UNIC Educacional 

Ltda..

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 

contuda da parte requerida, a legalidade das cobranças efetuadas, o 

débito existente, a existência de danos, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985347 Nr: 16459-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA OLIVEIRA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 226/228 desconstituo o perito nomeado às 

fls. 220 e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia técnica 

necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de 

compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser realizada sem ônus 

nesse momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, 

observando que se for o autor o vencido, como é beneficiário da justiça 

gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Outrossim, com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial, 

intime-se a requerida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) dias, 

comprovar nos autos o cumprimento das determinações da decisão que 

concedeu a tutela de urgência, uma vez que há noticia nos autos de 

descumprimento da mesma, 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, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142556 Nr: 28541-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE GALDINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc. Considerando a ausência da parte autora na presente 

audiência, bem como de seu advogado, devidamente intimado via DJE, e 

não havendo outros requerimentos pela parte requerida, declaro 

encerrada a presente instrução. Intimem-se as partes para apresentação 

dos memoriais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153457 Nr: 33253-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH REGINA PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNES & CAMPOS ADVOGADOS, HENRIQUE 

REZENDE IUNES DE SOUZA, TADEU TREVISAN BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: evandro cesar alexandre dos 

santos - OAB:, Jorge Andre Ritzmann de Oliveira - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT

 Considerando os documentos de fls. 771/784, defiro os benefícios da 

justiça gratuita para a parte autora. No mais, o processo se encontra 

regular, não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas 

nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado. Diante das 

alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a 

ilegalidade na conduta das partes, os termos do contrato firmado e o seu 

cumprimento, a nulidade de cláusula contratual e os valores devidos. 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1281531 Nr: 2269-76.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - 

EPP, AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, bem como recolher as 

custas, conforme certidão de fls. 149, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082380 Nr: 2667-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELLY COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Amanda B. de Oliveira 

Sodré Piona - OAB/MT 13.333 - OAB:

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS 

ajuizada por Mirelly Costa Gomes em face de Telefônica Brasil 

S/A.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução 

torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992429 Nr: 19617-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDL, ENESTINA DEFONCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980592 Nr: 14367-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE CORDEIRO VASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964517 Nr: 6742-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAMIL OLEGÁRIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar, no prazo de cinco (05) dias sobre petição 

de fls. 154/158 protocolada pela parte requerida referente ao cumprimento 

de sentença.
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Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1077953 Nr: 172-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANDER ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolizado nos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166822 Nr: 38736-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 98 e DETERMINO a busca no sistema INFOJUD 

acerca dos bens existentes em nome da parte executada Jussara dos 

Reis Franco Lobo (CPF 007.829.481-97).

Com o resultado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000751 Nr: 23773-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdony Porto Cestari - 

OAB:12.992/PR

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 56 e determino a realização de buscas por meio do 

sistema RENAJUD, para a localização de bens móveis em nome da parte 

executada Wilson Rogério dos Santos (CNPJ 082.109.328-29) e, caso 

sejam localizados, determino a imediata restrição dos mesmos.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

DEFIRO o pedido e DETERMINO a busca no sistema INFOJUD acerca dos 

bens existentes em nome da parte executada Wilson Rogério dos Santos 

(CNPJ 082.109.328-29).

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1039299 Nr: 41313-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BATISTA DA SILVA, MARGARIDA 

MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICHARD RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8602/MT

 Outrossim, a interposição de embargos na forma como feita pelo 

requerido tem caráter procrastinatório e é inadmissível 

(JTACivSP111/338), visto que trata-se de questão tão simples e 

desnecessários maiores esclarecimentos. Logo, a fim de evitar abusos 

dessa ordem e para atender aos reclamos da sociedade, o legislador 

prevê a aplicação de multa quando verificado o manejo dos declaratórios 

para protelar a efetiva prestação da tutela jurisdicional, retardando o 

cumprimento das decisões judiciais. A intenção de rediscussão para 

alteração da decisão judicial na forma como pretende o embargante, a fim 

de adequar-se ao seu entendimento é cabível, todavia, não através 

Embargos de Declaração. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos 

embargos de declaração, mantendo a decisão de fls. 52/54 e, por terem 

caráter manifestamente protelatório, aplico à parte embargante a multa de 

1,0 % (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129423 Nr: 22780-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEAO FACTORING FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DIAVAN DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB/MT 11.201-A - OAB:

 Vistos, etc.

Leao Factoring Fomento opôs Embargos de Declaração requerendo a 

fixação de honorários advocatícios na sentença de fls. 208/212.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os Embargos e determino a inclusão após a 

parte dispositiva:

 Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC.

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 208/212.

Ante a propositura de Recurso de Apelação às fls. 219/232, intime-se a 

parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 1010, § 1º do Código de Processual Civil.

Decorrido o prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, conforme art. 

1010, § 3º do Código de Processual Civil, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969069 Nr: 8892-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PIO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A
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 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro C/C Danos Morais proposta por Carlos Pio 

Siqueira em face de Itaú Seguros S/A, para:b)Condenar a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 3.732,00 (três mil setecentos e trinta e dois 

reais)conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial do tornozelo, corrigido monetariamente data da 

contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação”Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 

128/140.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1148827 Nr: 31187-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDNEZA LOPES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MAURÍCIA LOPES - 

OAB:19595/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada NÃO CONHEÇO dos embargos de 

fls. 314/318, e mantenho integralmente a sentença de fls. 291/294. Quanto 

à execução da sentença, aguarde-se a noticia do transito em julgado. 

Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081006 Nr: 2030-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdony Porto Cestari - 

OAB:12.992/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos e mantenho integralmente a 

decisão de fls. 77/81. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959315 Nr: 6416-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON YUKIO KIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI 

BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LÓRIS AZEVEDO - 

OAB:15.344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de Souza 

Junior - OAB:160189/SP, FLAVIA AZZI DE SOUZA - OAB:168-553

 Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos opostos, e 

mantenho integralmente a sentença de fls. 321/331. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989385 Nr: 18301-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAMAR LUCIA DE MEIRA BARTH, ESPOLIO DE RUI 

ERNANI BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:OABMT/12.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Augusto Vieira 

de Figueiredo - OAB/MT 7.627-A - OAB:, Dr.ª Ana Paula Sigarini 

Garcia - OAB/MT 10.133 - OAB:
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 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, 

Revisional de Contrato, Reparação por Dano Moral ajuizada por Rui Ernani 

Barth, posteriormente substituído pelo seu espólio, em face de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos, tornando definitiva a liminar 

concedida a fim de que arcar com todas as despesas já contraídas pelo 

autor desde a internação em 11 de abril de 2015, realizando exames 

quando solicitados pelo médico em virtude da síndrome hepatorenal que o 

acomete, bem como os demais tratamentos prescritos e todos os demais 

procedimentos médicos-hospitalares necessários devidamente prescritos 

pela equipe médica, incluindo-se o transplante hepático, se for o caso, e 

internação em UTI e/ou CTI referentes ao diagnostico ora discutido, sem a 

necessidade de novas autorizações, arcando com todos os custos 

hospitalares e de pessoal daí decorrentes.Condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de danos morais, a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ).Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 

524/527.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975466 Nr: 11867-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKY RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIR AUGUSTO DE AQUINO, TEREZINHA 

MARIA REGIS CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dos requeridos Janir Augusto de Aquino e Terezinha 

Maria Regis, 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 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960818 Nr: 5180-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINO ALVES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BARBOSA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO - OAB:, 

CLENILDE FELICIANO - OAB:, DANIELLE YUKIE FUKUI - OAB:13589, 

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, MARINA IGNOTTI 

FAIAD - OAB:16735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Vistos, etc.

 Considerando o decurso do prazo estabelecido, intime-se a parte 

requerida Sonia Barbosa da Mata para dar integral cumprimento do acordo 

de fls. 137, desocupando o imóvel objeto da ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de desocupação forçada.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983822 Nr: 15767-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMAR SILVA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, BANCO 

DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO 

- OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2018, às 11:30 horas. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972018 Nr: 10229-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SANTOS DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DA COSTA 

MARQUES - OAB:16.381 OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais proposta por José Roberto Santos Junior em face de 

Santander Financiamentos, Aymoré, Crédito e Financiamento e 

Investimento S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 17/10/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957286 Nr: 3709-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE PENHA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 
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- OAB:18213/O, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA CORREA 

- OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, RAPHAELA 

ANDRADE ZACARIAS - OAB:352650/SP

 Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do 

recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro 

material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada NÃO 

CONHEÇO dos embargos de fls. 272/281, e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 265/271. Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958344 Nr: 4127-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE MARESSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - 

OAB:352650/SP

 Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do 

recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro 

material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada NÃO 

CONHEÇO dos embargos de fls. 180/188, e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 172/179. Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958353 Nr: 4135-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, 

RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - OAB:352650/SP

 Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do 

recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro 

material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada NÃO 

CONHEÇO dos embargos de fls. 190/198, e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 182/189. Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1010249 Nr: 27682-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR HUGO SANTANA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 96 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 94, devendo o valor de R$ 9.077,57 (nove mil setenta e sete reais e 

cinquenta e sete cenatvos) ser levantado por Licinio Vieira de Almeida 

Junior (CPF nº 016.320.261-39, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta 

Corrente nº 108660-x).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado (fls. 89), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085330 Nr: 3969-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Maria Aparecida da Silva em face de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A (Claro TV) para:a)declarar a inexistência de débito 

de R$ 48,22, objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar 

concedida às fls. 29/30;d)Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999733 Nr: 23344-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Claudison Rodrigues - 

OAB/MT 9.901 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Sonia Regina de Souza em face de Telefônica Brasil 

S/A para:a)declarar a inexistência de débito de R$ 163,60, objeto de 

discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida às fls. 

26/27;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007174 Nr: 26433-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEDO HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A. MÓVEL - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO 

- OAB:18415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara - OAB:, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexitência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por Rodrigo Pinhedo Hernandes em face de 

Telefônica Brasil 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 ilicitude na conduta do 

requerido, a efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, a 

existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 17/10/2018 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005562 Nr: 25741-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica e Débitos c/c Cancelamento de Inscrição no SPC/SERASA 

proposta por Ana Paula Benitez em face de Oi S/A para:a)Declarar a 

prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais;b)Declarar 

a inexistência de débito no valor de R$ R$ 101,68 objeto de discussão nos 

presentes autos;c)Tornar definitiva a liminar concedida às fls. 

28/29;d)Ante o reconhecimento da prescrição para a reparação por danos 

morais, mas mantido o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, 

resta a sucumbência recíproca, partilhando-se, em igual proporção as 

custas e despesas processuais, respondendo cada um pelo custeio dos 

honorários dos seus respectivos patronos.Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994711 Nr: 20894-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDNEY OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13333/O, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por Rudney Oliveira Duarte em face de Telefônica Brasil 

S/A.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução 

torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1084313 Nr: 3554-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALINA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica e Débitos c/c Cancelamento de Inscrição no SPC/SERASA 

proposta por Maria Gonçalina de Amorim em face de Oi S/A 

para:a)Declarar a prescrição quanto ao pedido de indenização por danos 

morais;b)Declarar a inexistência de débito no valor de R$ R$ 56,74 objeto 

de discussão nos presentes autos;c)Tornar definitiva a liminar concedida 

às fls. 28/29;d)Ante o reconhecimento da prescrição para a reparação por 

danos morais, mas mantido o reconhecimento da inexigibilidade da 

obrigação, resta a sucumbência recíproca, partilhando-se, em igual 

proporção as custas e despesas processuais, respondendo cada um pelo 

custeio dos honorários dos seus respectivos patronos.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1046638 Nr: 44689-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE LIMA ZARK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 122/128.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 122/128.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do pagamento voluntário da obrigação, conforme fls. 134, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081385 Nr: 2245-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 124/127.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 124/127.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do pagamento voluntário da obrigação, conforme fls. 134, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003444 Nr: 24905-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE AUXILIADORA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 103/107.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 103/107.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999927 Nr: 23431-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RIBEIRO DE SOUZA, ESTER DE 

SOUZA LEITE ME, BANCO BMG S.A, DIANNI MENDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB/MG 78.069 - OAB:, Dr. Breiner 

Ricardo Diniz Resende Machado - OAB/MG 84.400 - OAB:, Dr. Diogo 

Ibrahim Campos - OAB/MT 13.296 - OAB:, RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993136 Nr: 19941-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCFN, PAMELA CAROLINE FIGUEREDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 238/241.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 238/241.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007050 Nr: 26365-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 115/118.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 115/118.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964506 Nr: 6739-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA OLIVEIRA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jackson Francisco 

Coleta Coutinho - OAB/MT 9.172-B - OAB:, Dr. José Eduardo Polisel 

Gonçalves - OAB/MT 12.009 - OAB:, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos, etc.

 Ciente da decisão de fls. 513/523 e 620/623.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 513/523 e 620/623.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 628/629 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 629), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1075377 Nr: 57680-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Nilson Matias em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 126/127, requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado conforme fls. 126, via do qual compuseram para colocar fim ao 

litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 15% do valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989575 Nr: 18361-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO, FRANCISCO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE 

CAMILLIS - OAB:330146

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis proposta por Santa Cruz 

Energia Ltda. em face de Camargo Campos S/A Engenharia e Comércio e 

Francisco Rodrigues Neto.

 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 legalidade das 

cobranças efetuadas e o débito existente.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 17/10/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976461 Nr: 12378-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDCES, JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417/SP, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - OAB:84.367/RJ, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 Não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os 

embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo 

cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 232/237, e mantenho 

integralmente a decisão 225/226. Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275131 Nr: 29579-91.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por BC 

Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S/A em face de Viveiros Centro 

Oeste Ltda. com pedido de Tutela de Urgência.

O processo foi distribuído em plantão judiciário, tendo sido proferida 

decisão que determinou o deferimento parcial da tutela de urgência, 

conforme fls. 79.

Cumpra-se conforme decisão anteriormente proferida.

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2018, 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1178204 Nr: 43217-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMARCO E ALMEIDA LTDA ME, MARCELO DEMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:OAB/MT 14.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016) Isto posto, indefiro 

o pedido. Outrossim, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil, faculto ao autor o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) 

parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de 

indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076764 Nr: 58456-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Dionísio Neves de Souza 

Filho - OAB:OAB/MT 3.646, Dr.ª Tânia Maria Souza Santos Ferreira - 

OAB/MT 3.926 - OAB:

 Assim REJEITO a preliminar. 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 

legalidade das cobranças efetuadas e o débito existente. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078122 Nr: 302-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:21590/O, ELCIO DE AQUINO LINS - OAB:21.050, NUBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TÂNIA MARIA SOUZA SANTOS - OAB:3926-MT

 Assim REJEITO a preliminar. 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 

legalidade das cobranças efetuadas e o débito existente. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076766 Nr: 58458-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, WANTUR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim REJEITO a preliminar. 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 

legalidade das cobranças efetuadas e o débito existente. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973305 Nr: 10859-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA CAROLINE FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 48/50.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 48/50.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033364 Nr: 38295-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA CORTAT DA SILVA - 

OAB:MT 18.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 211/213.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 211/213.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do pagamento voluntário da obrigação, conforme fls. 219, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970190 Nr: 9381-04.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016339-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARINHO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 9007979, 

dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Cuiabá-MT, 16 de março de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022290-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO TICIANELI (RÉU)

PROSPERAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017562-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES (EXECUTADO)

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da Portaria n. 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, sob pena de 

extinção como disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015. Cuiabá-MT, 16 de 

março de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017146-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca das certidões da Sra. Oficiala de Justiça de ID 

9307998 e 9307770, dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção. Cuiabá-MT, 16 de março de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000354-09.2017.8.11.0041

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:

ALEX NUNES VALLE (EXECUTADO)

POINT JOIAS SERVICOS E REPARACAO EM JOIAS E RELOGIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os documentos anexados em ID: 8121222, a fim de 

comprovar pagamento das guias de diligência para cumprimento de 

mandado pelo oficial de justiça são inválidas, uma vez que o ID que 

deveria comprovar a juntada é inexistente, tanto que não há data na 

discriminação “juntado em” apenas há o numero de ID: 4805864, que 

atualmente não consta no presente auto eletrônico. Ato continuo, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 
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judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011314-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA (RÉU)

 

Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360061 Nr: 30191-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de busca e 

apreensão formulada por Banco Bradesco S/A em face de Patricia de 

Almeida Silva.

Comprovou-se a citação ficta da executada às fls. 84/86, tendo a 

Defensoria Pública apresentado contestação às fls. 88/90.

Exarada sentença procedente, consolidou-se a posse do bem apreendido 

em mãos do Banco (fls. 98/99).

O trânsito em julgado foi certificado às fls. 111.

O nobre Defensor Público requereu a intimação do Banco para trazer aos 

autos a cópia da nota de venda do bem, o que foi deferido às fls. 105 e 

cumprido às fls. 107/108.

Às fls. 110 o curador especial apenas manifestou ciência da juntada da 

nota fiscal, sem nada requerer.

Pois bem.

Apesar da juntada da nota de venda do bem às fls. 108, as partes nada 

requereram quanto ao prosseguimento do feito na fase de cumprimento de 

sentença. Assim, ante o término da prestação jurisdicional e tratando-se 

de direito disponível, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374056 Nr: 10765-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ XAVIER SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos n° 10765-12.2009.811.0041, código 

374056 que move BANCO BRADESCO S/A em face de JOSÉ XAVIER 

SANTIAGO.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial 

precedida de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOSÉ XAVIER SANTIAGO, ambos qualificados 

nos autos em referência.A presente ação foi ajuizada aos 30/03/2009 

como ação de busca e apreensão, sendo convertida em ação de 

execução às fls. 74, ante a não localização do devedor. Na mesma 

oportunidade, determinou-se a expedição do edital de citação, o qual foi 

expedido em 02/03/2016, somente sendo retirado em 03/04/2017.Às fls. 

89 houve a intimação do requerente para retirar e comprovar a publicação 

do edital, o qual já se encontrava expedido há 11 meses, ficando 

consignado que em caso de silêncio, deveria o Banco ser intimado 

pessoalmente via AR, sob pena de extinção do feito, contudo, mesmo 

intimado via DJE e AR o autor deixou de se manifestar nos autos, 

conforme se infere da certidão de fls. 97.Desta feita, a extinção é a 

medida que se impõe.(...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de JOSÉ 

XAVIER SANTIAGO, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de março 

de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos código 

374056)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902994 Nr: 32079-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2014 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Procedo à transferência do montante bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais (extrato em anexo). Ato contínuo oficie-se a conta única para que 

proceda a vinculação do valor a este feito.

Observe o Sr. Gestor o contido na parte final do decisum quanto a multa 

de fls.97.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.
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Assim, segue sentença em quatro laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 888188 Nr: 22000-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397, PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de O. MATOS - 

OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 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 ao requerido 

os benefícios da justiça gratuita.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em seis laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 888188 Nr: 22000-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397, PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de O. MATOS - 

OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 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 OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO em face de IVAN SOARES RODRIGUES, 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 atualizado, suspendendo-se por 

cinco anos ante o deferimento da gratuidade de justiça.Transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.Dr. Paulo Sérgio 

Carreira de SouzaJuiz de Direito (Autos cód. 888188)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902994 Nr: 32079-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2014 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com amparo legal 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de AUTO POSTO 2014 LTDA.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

SouzaJuiz de Direito(Autos cód. 902994)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370363 Nr: 6959-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BISPO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzszowski 

Junior - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título Extrajudicial 

ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de ANDERSON BISPO 

MARTINS, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março de 2018.Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 370363)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 947278 Nr: 58737-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN BOTELHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.

-Lei n. 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

JONATHAN BOTELHO DUARTE, o que faço com amparo legal no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 947278)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 862742 Nr: 3830-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENILZA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270628 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por nos autos da Revisional 

código 848526 e, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 

911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A), declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, 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 consumidora, em ambos os feitos, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado de cada causa, contudo suspendo a condenação por 5 

anos, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária. Transitada em 

julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e 
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baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 862742 Nr: 3830-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENILZA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270628 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 Vistos etc.

Por verificar que às fls. 142/143 dos autos código 848526 a ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

acostou a prova da cessão de crédito quanto a parte consumidora, 

DEFIRO o pleito de substituição processual. Anote-se nos registros 

pertinentes, PROCEDENDO correção no apenso, tendo em vista que 

conforme despacho de fls.183v, fez-se constar ITAPEVA VII.

No mais, segue cópia da sentença prolatada neste caderno processual 

nesta data, em conjunto aos autos código em apenso cod.848526.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 848526 Nr: 51859-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARENILZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:4.752/SP

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por nos autos da Revisional 

código 848526 e, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 

911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A), declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, 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 consumidora, em ambos os feitos, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado de cada causa, contudo suspendo a condenação por 5 

anos, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária. Transitada em 

julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e 

baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 848526 Nr: 51859-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARENILZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:4.752/SP

 Vistos etc.

Segue sentença em 18 laudas, prolatada em conjunto aos autos código em 

apenso código 862742.

No mais, intimo as partes para manifestarem quanto ao valor que se 

encontra consignado em juízo R$881,02.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825698 Nr: 31673-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, DOMINGOS 

KENNEDY GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 1199/1309, nos termos da 

decisão de fls. 1177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796738 Nr: 3093-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO JACINTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA 

- OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILA BIANCARDINI DO PRADO 

AMARAL - OAB:2540

 (...) Ante o requerimento de fls. 182, PROCEDO à inclusão da restrição 

concernente ao bem descrito às fls. 06 (extrato em anexo). Ademais, 

proceda-se à intimação do executado Gonçalo no seguinte endereço: - 

Rua Engenheiro Edgar Prazo Arze, nº 215, Centro Político Administrativo, 

CEP: 78049-909, nesta cidade. Para tanto, intimo o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, promova ao depósito da diligência para cumprimento do 

mandado expedido nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – 

CGJ, de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de 

justiça na Comarca de Cuiabá/MT, que será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

Sobejando infrutífera a diligência, ante a orientação do CNJ de que a 

citação por edital seja precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já 

ocorreu neste feito, expeça-se o regular edital de citação do(s) 

executado(s), com prazo de 20 dias. Salientando-se que, nos moldes do 

artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após, intime-se a 

parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma 

vez em jornal local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo 

único do referido artigo. Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos 

do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Decorrido o prazo sem a 

manifestação da parte interessada, retornem-me os autos conclusos para 

baixa da restrição inserida nesta data e demais deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 904072 Nr: 32885-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOE HARAOUI IMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONALDO JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:31160 , FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MONTEIRO JÚNIOR - 
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OAB:OAB/MG 79.246, ISABELA LUGON - OAB:OAB/MG 146.985, 

LINCOLN SOUZA DE MIRANDA - OAB:OAB/MG 75.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos n° 32885-73.2014.811.0041, código 

904072 que move BANCO BRADESCO S/A em face de JOE HARAOUI 

IMAD.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 

911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de JOE HARAOUI 

IMAD, ambos qualificados nos autos em referência.A liminar foi deferida 

às fls. 24/25, e posteriormente foram efetuadas diversas diligências na 

tentativa de localização do veículo, todas infrutíferas, sendo a última 

realizada às fls. 74 no endereço obtido pelo Sistema Infojud.Às fls. 75 o 

requerente foi intimado via DJE para se manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, no entanto não se manifestou o que ocasionou a 

expedição de carta de intimação de fls. 79, nos termos da Portaria n° 

01/17/GAB.Verifica-se dos autos, que mesmo intimado via DJE e AR, o 

autor deixou de atender a intimação para dar prosseguimento ao feito, 

mantendo-se totalmente inerte.Assim, ante o evidente desinteresse da 

parte no deslinde do feito, a extinção é medida que se impõe. Salienta-se 

que, a falta de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, 

acarreta em extinção do processo, desde que haja intimação pessoal. 

Ademais, é válida a intimação via postal da pessoa jurídica, mesmo que 

recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la, 

desde que encaminhada ao endereço constante na inicial(...)Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de JOE HARAOUI IMAD, o que faço com 

amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de março de 2018.Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 904072)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 905217 Nr: 34266-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE SOUZA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Por ora, indefiro a conversão desta ação em execução, uma vez que 

ainda constam no processo dois endereços a serem diligenciados, e a 

referida conversão destoaria do texto do artigo 4º do DL 911/69, vejamos: 

“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.

Desta feita, intimo o requerente para depositar diligência nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que 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) no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, ante o AR de fls. 61 

concluso para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826714 Nr: 32627-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIRIA GOUVEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo às fls. 

43/44, homologado às fls. 45 com suspensão do feito até o dia 

15/05/2017.

No dia 02/10/2017 o exequente foi intimado para se manifestar acerca do 

cumprimento do acordo, sob pena de ser tido como quitado, pleiteando por 

dilação de prazo às fls. 50, deixando de se manifestar (certidão – fls. 52).

Desta feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por 

Título Extrajudicial, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 876047 Nr: 14118-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRCEO MOGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimo a Dra. Roberta Beatriz do Nascimento para, em 5 dias acostar aos 

autos a procuração que demonstra seus poderes para estar em juízo em 

nome da Instituição Financeira, sob pena de desentranhamento das 

petições de fls. 38 e 40.

Não obstante a certidão de fls. 47 verifica-se dos autos que já houve 

tentativa de citação no endereço indicado na exordial.

Em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do endereço atualizado do 

requerido via Sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em 

anexo).

Desta feita, intimo a parte requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que 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).

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço: Travessa D, N° 25, 

Quadra 09, Bairro: Real Parque, nesta cidade.

Em caso de inércia, devidamente certificado, venham os autos conclusos 

para extinção, tendo em vista a intimação via AR de fls.46, sem 

intervenção do Banco.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821424 Nr: 27616-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGIANE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 89 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 a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795015 Nr: 1342-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI VEDOI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 87 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 a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834537 Nr: 39866-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ROSIMEIRE EMILIO FARIAS, NERY MOREIRA 

SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se acerca da certidão de fls.57, bem como indicar bens 

passiveis de penhora nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1036968 Nr: 40064-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ELIANE LEITE 

em face de BANCO ITAUCARD S/A, para determinar a alteração do 

encargo moratório para os juros moratórios de 1% ao mês, correção 

monetária com base no IGP-M ou, na sua falta, IGP-DI e multa de 2%.Por 

ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

de atualizado da causa, que considero como sendo de R$ 21.152,85, na 

forma da emenda da inicial de fls. 40/42. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de março de 2.018.Dr. Paulo Sergio 

Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764588 Nr: 17243-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. P. DE ALMEIDA - ME, THIAGO PABLYCIO 

PADILHA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 109 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 a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875729 Nr: 13914-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL DE PAULA METRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068330 Nr: 54658-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA DA CRUZ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FERREIRA DE RESENDE 

FILHO - OAB:68204, MATEUS VARGAS FOGAÇA - OAB:OAB/PR 57837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls.70.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

70, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138471 Nr: 26785-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDEL SALA DE CAMPOS, CLAUDIA ANDREA 

MANTOVAN DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE BARROS 

MAGALHÃES - OAB:13933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.142/149 o Banco apelou às fls.151/159, sem 

contrarrazões (certidão de fls.162).

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 877350 Nr: 15017-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUSA BRITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que reformou 

em parte a sentença de fls.153/156v, que julgou improcedente o pleito 

exordial, V. Acórdão de fls.227/232, motivo do Recurso Especial - negado 

seguimento às fls.375/378v e Recurso Extraordinário - negado seguimento 

às fls.379/380v, além de Agravo em Recurso Especial - não conhecido 

(fls.417) e R.Extraordinário - negado seguimento (fls.422), intimo, as 

partes para manifestarem-se em 15 dias, observando que Mariusa já 

requereu às fls.425/427, cumprimento de sentença, sobre a qual deve ser 

manifestar o Banco, sob pena de incidência da multa do artigo 523 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057281 Nr: 49667-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CAMPOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

CREFISA S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, AGIPLAN CRÉDITO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LENIR FERREIRA - 

OAB:58332/RS, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, LEILA MEJDALANI 

PEREIRA - OAB:128.457/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15486-A

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que manteve a 

sentença de fls.334/340v, que julgou improcedente o pleito exordial e 

suspendeu os honorários advocatícios, V. Acórdão de fls.429/435v, não 

havendo motivação para cumprimento de sentença, arquivem-se com as 

anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120943 Nr: 19196-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO AZEVEDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que manteve a 

sentença de fls.103/111v, que julgou improcedente o pleito exordial, V. 

Acórdão de fls.166/168v, intimo, as partes para manifestarem-se em 15 

dias.

Transcorrido e em nada requerendo, arquivem-se com as anotações 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021243 Nr: 32556-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR AUGUSTO DA SILVA MACIEL, EDENILZA DE 

FATIMA BALBINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de improcedência de fls.43/45 em 18/09/2017, 

aportou a replica dos Embargantes de fls.47/49v, em seguida o Banco 

requereu a reabertura do prazo às fls.51/52 para contrarrazões, no 

entanto, apesar da certidão de fls.50, não havia recurso no caderno 

processual, portanto, indefiro. A douta Defensoria Pública protestou pelo 

desentranhamento da peça de fls.47/49v.

Defiro o desentranhamento, mediante termo nos autos.

Certifique o trânsito em julgado, empós, em nada requerendo arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000906 Nr: 23851-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEC EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS LTDA, 

ITAMAR DIAS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.

Lançada a r.sentença de fls.181/185v, o Banco apelou às fls.186/192 e 

contrarazões de fls.214/250.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 45658 Nr: 15191-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Ari Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FLAVIO RIBEIRO - OAB:SP 

-66.919, SANDRO LUÍS CLEMENTE - OAB:7.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 

911/69, ajuizada por BANCO ITAU S/A em face de LINDOMAR ARI 

ANACLETO, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de março 

de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 

45658)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 711433 Nr: 4486-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES 

BALANCEADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, EVENTUAIS 

VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA NÃO 

POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA. COM 

RESSALVA QUANTO ÀS COMARCAS DE RONDONOPOLIS, VISTO QUE 

ESTA POSSUI UM CARTÓRIO NÃO-OFICIAL DE DISTRIBUIÇÃO E 

NECESSITAM O PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO NÃO- OFICIAL. 

Informo, que tais providências visam ao envio da Carta Precatória à 

Comarca Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial (CNG) que determina o envio ou recebimento eletrônico das 

correspondências compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e 

entre estas e a Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio 

do Sistema Malote Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica 

nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 22668 Nr: 83-86.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR VENTRESQUI GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - 

OAB:3321/MT

 Vistos etc.

Lançada a r.sentença de fls.184/185 o Banco apelou às fls.187/190, com 

contrarrazões de fls.193/203.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809799 Nr: 16285-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL & COSTA LTDA - ME, LEONIR 

AUGUSTO DA SILVA MACIEL, EDENILZA DE FATIMA BALBINO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ante o resultado das pesquisas, indefiro o pedido de fls.54 e intimo o 

exequente para em 05 dias, manifestar-se quanto aquelas sob pena de 

extinção.

Transcorrido, intime-se via correio, para proceder no mesmo prazo e 

admoestação.

Empós, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1096510 Nr: 9069-91.2016.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALVES TEREM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.68/69 a BV apresentou Embargos de 

Declaração rejeitados às fls.79/80 e apelou às fls.81/87, sem 

contrarrazões - certidão de fls.89.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1001307 Nr: 23987-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E 

SEGURANÇA LTDA, ELIZANI RITA DA SILVA COSTA ROSA, ELSON 

PEDRO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que anulou a 

sentença de fls.86/86v, que extinguiu a ação, V. Acórdão de fls.101/104, 

intimo, o autor para manifestar em 15 dias, depositando as diligências, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que 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), com fito de citar os executados 

nos endereços de fls.63, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se via correio, para cumprir em 

05 dias, com a mesma admoestação.

Outrossim, indefiro qualquer outro pedido que não tenha o condão de 

solucionar a pendência acima, tendo em vista a evidente falta de interesse 

na conclusão da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 2464-33.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO FERREIRA JÚNIOR, NILVA 

GONÇALVES FERREIRA CESÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 155.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

155, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752427 Nr: 4275-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDELVAN SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 

911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de SIDELVAN SOUZA OLIVEIRA, o que faço com 

amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de março de 2018.Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 752427)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 2464-33.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO FERREIRA JÚNIOR, NILVA 

GONÇALVES FERREIRA CESÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 240.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

240, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797687 Nr: 4070-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ DE ARRUDA TSUKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 165, 

informação número 1, onde o Oficial de Justiça certificou que entrou em 

contato com o requerido por telefone declarando que houve um acidente 

com o veículo a ser apreendido, número 2, onde declarou que falou com a 

representante do autor, assim dizendo que não tinham interesse no 
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veículo por causa das condições que ele se encontrava, número 3, onde 

se locomoveu até o pátio da Polícia Civil para confirmar que o veículo 

estava em estado precário. 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 a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 45658 Nr: 15191-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Ari Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FLAVIO RIBEIRO - OAB:SP 

-66.919, SANDRO LUÍS CLEMENTE - OAB:7.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

Com efeito, oficie-se ao Detran/MT para que proceda a baixa na restrição 

judicial averbada sobre o veículo objeto desta ação (FORD PAMPA GL, 

Ano 1990, Placas HQZ-0060.

No mais, intime-se o autor para solver as custas processuais em 15 dias e 

em caso de silêncio às providências para o Estado receber o seu crédito, 

conforme orientação da CGJ.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034297-17.2017.8.11.0041

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:

ELIZA FLORENTIN PIRES (REQUERIDO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033580-05.2017.8.11.0041

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:

VENINA RODRIGUES DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Proceda-se restrição judicial do 

bem. Deverá o autor cumprir o manddao no prazo concedido. Após, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030720-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERUZA MODESTO VIANA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br 

Vistos, etc. Considerando que a parte requerida está acompanhada da 

Defensoria Pública, concedo-lhe a Justiça Gratuita. Anote-se. Em face ao 

depósito realizado nos autos, revogo a liminar. Expeça-se mandado de 

restituição. Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.11.17

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: 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. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não 

havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora 

em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035941-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034059-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 

300 do Novo Código de Processo Civil. Considerando que a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032346-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LENTE FRANCO (REQUERIDO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 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. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029749-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO COSME DE MORAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033513-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035192-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCSON AURELIO MARQUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável 
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extrajudicial, conforme anunciado nos autos, com relação ao débito 

apontado na inicial, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se 

mandado sem cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 6 . 0 3 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-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)

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)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do executado e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006546-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA GUTH DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco 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. 

C u i a b á ,  1 5 . 0 3 . 1 8  S u z a n a  N .  P a r a g u a s s u ,  A s s e s s o r a , 

suzana.paraguassu@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)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-82.2018.8.11.0041

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:

SANDRO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024034-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN GARCIA FERNANDES (EXECUTADO)

ATALAIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS 

LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para proceder penhora on line. Após, conclusos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 6 . 0 3 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006425-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASSIANO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-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, 15.03.18 Suzana 

N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027919-45.2017.8.11.0041

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:

MARIO SOARES BRANDAO FILHO (RÉU)

SERGIO SOARES BRANDAO (RÉU)

SORAYA AMARAL FARIA BRANDAO (RÉU)

AGRO PASTORIL SANTA PAULA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, ACOLHO 

os Embargos ofertados pelos embargantes, como a Ação EM PARTE 

Monitória, para fazer incidir em caso de inadimplência comissão de 

permanência a taxa do contrato de 2,78% ao mês. Deverá o autor 

apresentar novo demonstrativo de débito, com a alteração acima, 

apurando o valor real, o constituo de pleno direito em título judicial, 

convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, com 

fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º do Novo Código de Processo 

Civil, que prosseguirá na forma prevista no Título II do Livro I da Parte 

Especial, no que for cabível. Custas e despesas processuais “pro-rata” e 

cada parte arcará com honorários advocatícios de seu advogado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e após 

apresentado novo demonstrativo de débito com saldo devedor, intime-se 
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os embargados para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de 

mandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006658-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006399-92.2018.8.11.0041

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:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (RÉU)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006272-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DO AMARAL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que o processo anunciado na inicial como 

dependente, já foi prolatada sentença e está em grau de recurso no efeito 

suspensivo, não há como entender a necessidade de reunião de 

processo seja por conexão ou dependência, pois já houve julgamento da 

ação anterior. Assim, remeta-se o feito ao Distribuidor para proceder de 

forma equitativa, inexistindo dependência. Cumpra-se. Cuiabá, 15.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

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:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001786-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ROSA DE CAMPOS MESQUITA (REQUERIDO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida 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 parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000831-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEY DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA GALENO OAB - MT13936/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011774-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO AUTO POSTO TREVISAN EIRELI: Deverá TOMAR 

CONHECIMENTO DO TERMO DE PENHORA REALIZADO NOS AUTOS, 

referente ao imóvel matriculado no livro nº 02-Z, sob o nº 5.119, Fichas 

01ª 02, 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, localizado no 

Município de Paranatinga/MT, de propriedade de Carlos Daly Dalcol 

Trevisan. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011774-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. É dispensável a citação de MARIA MADALENA PAIVA 

RIBEIRO, pois não faz parte da relação processual, nos termos da inicial, 

sendo que todos os executados já foram citados. Certifique-se sobre a 

intimação de todos executados da penhora, sendo que os quer habilitaram 

com advogados no processo associado, deverão ser intimados pela 

imprensa e os demais, da mesma forma que foram citados. Efetivadas as 

intimações da penhora, expeça-se carta precatória para avaliação e 

demais atos executórios. Cumpra-se. Cuiabá, 16.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004649-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR DE AGUIAR JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face do depósito, revogo a liminar concedida. Expeça-se 

mandado de restituição, se apreendido. Após, diga o credor e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 16.03.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005028-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENEZES SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face aos depósitos realizados nos autos para purgação de 

mora, revogo a liminar concedida. Expeça-se mandado de restituição do 

bem, se apreendido. Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 112591 Nr: 3043-34.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO JOSÉ ANTÔNIO PINESSO, PAULO REINALDO 

PINESSO, IVANILDE ZENTI PINESSO, MÁRIO GUIDO PINESSO, NEUZA 

MONTEZORI PINESSO, E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA - COOPERSOL, ROSANGELA 

CARNEIRO DE MORAES, VICENTE MIGUEL DE MORAES, LUIZ MARTINS, 

CHEILA JEANE DELFELT MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MT - OAB:, NEUDI GALLI - OAB:6562-B OAB/MT

 Vistos, etc.

Vinculem-se os depósitos como determinado à fl.563.

Considerando que o cumpridor da obrigação, qual efetivou o depósito da 

condenação, não possui interesse impugnar o cumprimento de sentença, 

pois requer a extinção do feito, como posto à fl.564, tenho por cumprida a 

obrigação pelo depósito de fl.550.

Intime-se o Requerido Banco do Brasil S/A, para informar a razão do 

depõsito de fl.558-verso, em face do acima especificado.

Resolvida a questão acima, expeça-se alvará em favor do credor e após, 

arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1168888 Nr: 39640-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA – ME, FLAVIA 

ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s)e manifestar sobre resposta de pesquisa online, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 444462 Nr: 19539-94.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida pagar o saldo 

remanescente da condenação, como determinado à fl. 1531, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 244110 Nr: 12486-04.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 191 de 519



TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR JOSETTI DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 751981 Nr: 3774-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALMIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

resposta de ofício acostado aos autos, e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 846342 Nr: 49961-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810703 Nr: 17199-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S PELISSARI E CIA LTDA, SHIRLEY DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da ação para surtir seus efeitos legais. 

Proceda-se o levantamento, com as formalidade legais, expedindo o 

necessário.

Proceda-se a restrição judicial como postulado à fl.479, item 02, em 

relação ao débito executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162937 Nr: 37160-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YUITI IANAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/O, 

OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.313.

Intime-se o credor para manifestar sobre o referido e se tem por satisfeito 

com a obrigação. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 14790 Nr: 8574-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, CIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA 

DE NOVO PARECIS, RODOLFO GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA, JOÃO CANDIDO 

PINHEIROREGO FILHO, ARLINDO ANGELO DE MORAES, CRISTOVÃO 

AFONSO DA SILVA, MARIZETE PRADO CATARINO (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARIETE PRADO DA SILVA (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARGARETI PRADO FALEIROS (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), DONIZETI PRADO FILHO (ESPÓLIO DE DONIZETTI 

DO PRADO), ESPOLIO DE DONIZETTI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT

 Vistos, etc.

Faculto o credor o levantamento do valor penhorado. Expeça-se alvará.

Após, deverá indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 9834 Nr: 1779-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, RITA DE 

CASSIA P. MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação.

Após, diga-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 942158 Nr: 55854-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY KARLO DE A GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir 

determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416501 Nr: 4240-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI COLORADO LTDA ME, ELIAS 

CANDIDO SANTANA, SILBETH COSTA OLIVEIRA, SAMUEL SANTAN 

MARIN, ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre postulação de fls.283/292 e 

detalhamento em anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 314855 Nr: 19292-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA SOARES ABREU LTDA - EPP, NÉLIO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação.

Após, diga-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446544 Nr: 20831-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA 

COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, MARCIONE MENDES DE 

PINHO - OAB:13267

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre o pedido de fls. 410/429, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013891-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (DEPRECADO)

 

Visto. Do exame dos autos, verifica-se que a finalidade da presente é a 

citação da parte executada. Todavia, a empresa executada (Mav 

Comércio e Transportes Ltda) está em recuperação judicial e nos autos 

principais (cód: 1067489), foi prorrogado o prazo de suspensão previsto 

no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens 

essenciais da empresa até a realização da Assembleia Geral de Credores. 

Assim sendo, devolva-se a presente ao r. Juízo deprecante, com as 

nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019962-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMI SAID AMMOURI (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

DE DIREITO II Autos nº: 1019962-90.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO 

BRADESCO S.A. DEPRECADO: SAMI SAID AMMOURI Vistos. Intime-se o 

patrono da parte autora para comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, consignando que a parte interessada poderá consultar 

através do site (serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Apresentado os documentos 

nos termos acima, cumpra-se com urgência conforme deprecado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2017 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1103501 Nr: 11936-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR - OAB:21087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos.

Defiro o pedido do Autor (fls. 340) para suspensão do processo até que 

seja realizada a Assembléia Geral dos Credores da Empresa Ré, no 

processo de Recuperação Judicial, cabendo ao próprio Autor acompanhar 

o evento e trazer a informação de sua realização imediatamente a esses 

autos.

Aguardem, a princípio, por seis (6) meses.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 131761 Nr: 17826-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DA SE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWMAN PEREIRA LOPES - 

OAB:7293, RAFAEL TAQUES RIBEIRO - OAB:18.191/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERIDIANA CHUEIRI POMPEU - 

OAB:5387/MT

 Vistos.

A Exequente deve trazer aos autos a informação sobre o saldo da conta 

capital em nome do Executado, pois este numerário foi dado em penhora 

(fls. 45-46) e aceito pelo Juízo (fl. 53), com a posterior lavratura do Termo 

de Penhora a fl. 60, tudo devidamente transitado em julgado.

Portanto, para realinhamento desta Execução determino:

1. Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação dos semoventes 

penhorados;

2. A Exequente traga, em trinta (30) dias, a conta e evolução do saldo da 

conta capital em nome do Executado, sob pena de considerarmos para 

efeitos de amortização do débito exequendo o valor indicado pelo 

Executado a fl. 45, sobre o qual determinarei as atualizações legais de 

correção monetária e juros, oportunamente.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17527 Nr: 2588-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, Terezinha Carmo 

Biral de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIANA CAVALCANTE 

URZE PRADO' - OAB:148.984 SP, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182.369 SP, CELSON MARCON - OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381517 Nr: 16868-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Exequente esclareça seu pedido a fl. 30, vez que este processo já foi 

extinto desde abril de 2010 a pedido do próprio Exequente (fl. 26), em dez 

(10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97266 Nr: 12770-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C.M. - COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ 

DO VESTU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABA ESCAPAMENTOS E FREIOS LTDA, 

EDNELSON YASSUJIRO MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esclareça o SICOOB CREDISUL, na petição de fl. 188, qual seu interesse 

neste processo, comprovando nos autos eventual sucessão da 

Exequente originária, se for o caso, em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 757955 Nr: 10166-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PRATA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

COMERCIO LTDA ME, IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor do pleito retro, determino a penhora de dinheiro do 

executado em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1013405 Nr: 28991-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARCIO BASTOS OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste o credor requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757955 Nr: 10166-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PRATA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

COMERCIO LTDA ME, IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste o credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773063 Nr: 26193-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. PEREIRA COMERCIO, SEBASTIÃO 

MONTEIRO PEREIRA, LUCIANE DA SILVA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando que na cópia da publicação de edital juntada aos autos não 

foi localizado a identificação do presente processo intimo a parte autora 

para em cinco dias manifestar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 457059 Nr: 27529-39.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Certifico que, nesta data procedo à intimação ds parte requerida, para no 

prazo legal, manifestar acerca do cálculo da contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 407762 Nr: 39031-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A 

OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:30404 A - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANTANA - OAB:12158

 Certifico, que nesta data procedo a intimação da parte exequente para 

manifestar acerca da petição do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1113432 Nr: 16081-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, SANDRA 

MARA TRANCOSO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241241 Nr: 9804-76.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA - ME, 

CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA, JOAO GALVAO DE OLIVEIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as cooperativas de crédito estão inclusas no Sistema 

BacenJud, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito exequendo e requer o que 

entender de direito.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023023-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANTONIO DA SILVA (RÉU)

W. A. DA SILVA SERVICE - ME (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do 

Correspondência devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018982-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME (RÉU)

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução de 

correspondência devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019933-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020225-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE LILIENE NUNES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022555-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROSENDO DE LUCENA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021008-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA ALVES DA COSTA GAMA (RÉU)

EMANUEL TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

DIVONZI DA COSTA GAMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024747-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO POLIMENI (RÉU)

EDUARDO POLIMENI EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(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 
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Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025162-78.2017.8.11.0041

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:

NATURAPLUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ (EXECUTADO)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (EXECUTADO)

CHOITI IEDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, 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; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1031707-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031272-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUVAL PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027778-26.2017.8.11.0041

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:

PASSO CERTO REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

PAULO BOTELHO ANDRADE (RÉU)

MARISA CHISUE KOGUI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência, bem como a certidão do oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029298-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESILANE PAULA GOMES MOREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029840-39.2017.8.11.0041

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:

RHULLYAN EMMANUEL NASCIMENTO BENTO 04851822111 

(EXECUTADO)

RHULLYAN EMMANUEL NASCIMENTO BENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada 

nestes autos, e a parte Executada: Rhullyan Emmanuel Nascimento Bento 

não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do débito exequendo 

consoante citação efetivada nos termos da certidão encartada aos autos 

ID 10778156 . Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias quanto ao contido na petição da parte executada ID 10811244, 

11387586 e ss, sob pena de concordância tácita, bem como manifestar 

em igual prazo quanto a devolução de correspondência encartada ID 

12269285.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 831806 Nr: 37441-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE ARRUDA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 718145 Nr: 14307-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIO ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 
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de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777893 Nr: 31271-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BATISTA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o requerido do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 722523 Nr: 18064-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. N. SILVA MÓVEIS LTDA, MARIA NOEMI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 344981 Nr: 14973-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARIA BORGES DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDÃO - OAB:OAB/MT 11.657

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promoverem ao pagamento dos honorários do perito 

contábil sendo que o silêncio das partes será interpretado por 

desinteresse na apuração do saldo do contrato após a revisão ocorrida, 

ensejando o levantamento das astreintes que já se encontra depositado 

nos autos em favor da exequente Andrea Maria Borges de Godoy, e 

extinção do processo nos exatos termos da decisão judicial de fls 244/245

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 724319 Nr: 19968-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEVERSON CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772323 Nr: 25429-43.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723626 Nr: 19230-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNORI, PISSINI E MARQUESINI SOCIEDADE DE 

ADVOGADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA, 

REINALDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR 

GONÇALVES BENITES - OAB:12.035-A/MT

 CERTIFICO QUE, decorreu o prazo de intimação e os executados não 

apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e nem 

comprovaram o pagamento do débito.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar-se 

acerca da certidão de decurso de prazo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723626 Nr: 19230-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNORI, PISSINI E MARQUESINI SOCIEDADE DE 

ADVOGADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA, 

REINALDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR 

GONÇALVES BENITES - OAB:12.035-A/MT

 CERTIFICO QUE,tendo em vista que até a presente data a certidão de fls 

86 ainda não foi publicada procedo nova publicação; desta feita certifico 

que decorreu o prazo de intimação e os executados não apresentaram 

impugnação ao cumprimento de sentença e nem comprovaram o 

pagamento do débito.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar-se 

acerca da certidão de decurso de prazo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117912 Nr: 17879-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAMAX RECICLAGEM DE PLÁSTICOS LTDA, 

PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, MAXVINIL TINTAS E VERNIZES 

LTDA, DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO 

CURVO, MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, Marcelo Godoy da Cunha Magalhães - 

OAB:OAB/SP 234.123

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente/embargado, mnifestar 

sobre a petição de fls. 353, que informa o cumprimento integral do acordo, 

no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 845793 Nr: 49434-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ALVES DE LIMA - ME, JOSENILDO ALVES 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte executada Banco Itaú S/A por meio de seu procurador para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a informação da Conta 

Única que o valor foi repassado como Precatório impossibilitando a 

vinculação dos mesmos a estes autos e a consequente expedição de 

Alvará. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1021447 Nr: 32641-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEIR BATISTA SOUTO, IVANILDA DONIZETE 

DE LIMA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde a deprecata , apesar da 

mesma ser itinerante ,NÃO logrei exito em localizar endereço para seu 

cumprimento NESTA COMARCA, salvo engano , assim sendo impulsiono 

os autos para intimar a parte autora por meio de seu procurador para 

manifestar nos autos indicando o endereço atualizado para seu 

cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de IMPOSSSIBILITAR 

seu cumprimento e a consequente devolução da deprecata no estado em 

que se encontra. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913476 Nr: 39170-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante de 

pagamento de diligência ORIGINAL, IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento 

do feito, desta feita, impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE a parte 

autora para depositar a diligência para condução do Oficial de Justiça 

comprovando nos autos do depósito da referida diligência em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 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; no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389518 Nr: 25051-92.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYSE DE ÁVILA CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO 

JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a manifestação da contadoria judicial de fls. 494.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741556 Nr: 38372-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAUS RIEGER, ANA DO CARMO 

OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA 

- OAB:39.173-B/RJ, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a atualização dos dados cadastrais dos patronos da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da decisão de fls. 71 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas, cujo teor vem a seguir 

transcrito: "Intime-se o autor, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 69/70, no prazo 

de 05 (cinco) dias".

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1005764-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELBO SILVA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Numero do Processo: 

1005764-14.2018.8.11.0041 AUTOR: DELBO SILVA MOURA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Popular com pedido de 

liminar, ajuizada por Delbo Silva Moura em face da Presidente da Comissão 

Especial De Licitação - SINFRA/MT e da Secretaria de Infra Estrutura e 

Logística do Estado de Mato Grosso, objetivando a nulidade do Edital da 

Licitação n. 001/2017, com a finalidade de invalidar supostos atos 

administrativos ilegais e lesivos ao Estado de Mato Grosso e ao seu 
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Patrimônio Público, por infringir diretamente normas elaboradas e 

aprovadas especificamente para proteção do Poder Público. Alega que “A 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, do Estado de Mato 

Grosso – SINFRA/MT, por intermédio de sua Comissão Especial de 

Licitação, fez publicar o Edital de Concorrência do Tipo Menor Valor da 

Tarifa 001/2017-SINFRA/MT do Serviço Público, combinado com ‘outorga 

fixa, para: ‘... a delegação, por meio de concessão, dos mercados 

intermunicipais de transporte de passageiros – MIT, divididos em LOTE I – 

Categoria Básica e LOTE II – Categoria Diferenciada, integrantes do 

sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do 

Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT’” (sic). Pontua que “O Aviso 

contendo o Resumo do Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso, do dia 07.02.2018, marca a reunião para recebimento dos 

envelopes contendo a documentação e as propostas, para o dia 16 de 

março de 2018, o que demonstra a tempestividade dessa AÇÃO 

POPULAR.” (sic) Enfatiza que, “Ao analisar o referido Edital, o ora 

proponente se deparou com atos ilegais que fere a moralidade 

administrativa, bem como, atos lesivos ao erário público, que por certo, 

devem ser considerados conforme será relacionado (...)”. (sic) Salienta 

que, “Logo em suas Disposições Iniciais (subitem 1.1) o Edital de 

Concorrência Pública nº 001/2017-SINFRA/MT comete ilegalidade 

inafastável e imperdoável, ao instituir novo critério de julgamento (não 

previsto na lei), qual seja, a combinação do menor valor da tarifa, com 

preço fixo da outorga.” (sic) Realça que “o presente Edital 001/2017, é 

uma praticamente a continuação do Edital 001/2012, pois a maior parte 

deste aviso, está repetido naquele, sendo que a questão ora debatido 

nesse tópico foi novamente contemplada no novo Edital (001/2017).” (sic) 

Considera que “Uma das questões que contesta o Proponente contra essa 

parte específica do Edital, (anexo III) é que quando foi instituído no Edital 

001/2012, o benefício à redução da alíquota de 17% para 4% em favor 

das empresas vencedoras do Certame, o Estado de Mato Grosso passava 

por um momento na economia de grande crescimento, batendo recordes 

de arrecadação, fato hoje, conhecido por todos, que não ocorre mais 

essa coleta astronômica, que tem causado atrasos em repasses públicos 

e escalonamento de salários. Diante dessa situação tal fato deveria ter 

sido reformulado pelo Estado, inclusive em razão do Edital 001/2012 ter 

sido homologado e adjudicado, e o que é insensato, publicado a 06 (seis) 

anos atrás.” (sic) Aduz que “A norma legal que informa sobre o beneficio 

de 4% de ICMS esta em desuso, uma vez que a legislação condicionou o 

enquadramento para as empresas que formalizassem pagamento ou 

parcelamento do débito até a data anterior (2014). A própria Secretaria da 

Fazenda Estadual do Mato Grosso assim informou.” (sic) Registra que “Tal 

situação narrada acima acarreta distorções e que prejudicam o 

procedimento licitatório: 1. Empresas que fizeram opção e estão 

contempladas com o beneficio de 4% e 2. Empresas que não fizeram 

opção e estão recolhendo 17%.” (sic) Salienta que, “Neste ponto é que 

reside a primeira divergência e que acarreta uma situação 

desproporcional, pois aquelas empresas que tem o beneficio fiscal de 4% 

e sendo o calculo e planilha de coeficiente tarifário efetuado com base 

neste percentual as empresas que não se enquadrem estão em 

desigualdade de condições.” (sic) Sopesa que, “(...) mesmo que 

considerássemos o percentual de 4% (sem discorrer sobre não 

aplicabilidade), este era um beneficio fiscal e, portanto, não poderia ser a 

regra aplicada. A regra geral de tributo deve ser a vigente, ou seja, 17% 

(dezessete por cento). Se aplicássemos a regra do beneficio fiscal, de 

antemão, o edital estaria fazendo restrição às empresas que não 

optassem por tal beneficio e consequentemente não poderiam participar, 

pois o calculo de coeficiente tarifário não “fecharia”, sendo um limitador. O 

cálculo de coeficiente deve contemplar a regra e não a exceção. Esta é 

um dos problemas em se utilizar de informações e índices defasados na 

licitação, elas ensejam muitas discussões que poderiam ser evitadas se 

ocorre à revisão total de todos os índices, valores, estudos, etc. A 

aplicação de um ou de outro percentual tributário causa impacto nos 

valores mínimos e máximos do coeficiente tarifário e impedem que se 

apresente uma proposta segura.” (sic) Sobre esse tópico, complementa 

que “(...) fato grave, que enseja revogação da licitação é que os 

instrumentos jurídicos a fundamentar a incidência do ICMS de 4% não mais 

existem e, portanto, altera todo o cenário financeiro/econômico proposto 

pela SINFRA.” (sic) Conclui, assim, que “a licitação deve contemplar o 

valor de ICMS na sua alíquota normal (17%) e não alíquota referente a 

incentivo ou beneficio fiscal (que já nem existe), devendo, portanto, ser 

alterado o edital neste aspecto, com a consequente alteração e 

disponibilização de nova planilha e orçamento contemplando a alíquota 

normal de ICMS, bem como sejam alterados os valores de coeficiente 

tarifário, evitando, assim, distorções e prejuízos para os envolvidos.” (sic) 

Salienta que “O Edital n. 001/2017-SINFRA/MT, em seus itens 10.2.1 e 

10.4.6.1.3, comete outra grave irregularidade, ao cumular a exigência de 

garantia de proposta com a exigência de Patrimônio Líquido Mínimo, como 

condição para a habilitação dos interessados.“ (sic) Imputa a nulidade do 

ato que originou o procedimento licitatório, sob o argumento de que “a 

publicação do Edital de Concorrência nº 001/2017-SINFRA/MT não foi 

precedida da indispensável – e obrigatória – Audiência Pública (Audiência 

Prévia), nos termos da Lei 8.666/93.” (sic) A título de liminar, postula a 

suspensão, sem oitiva prévia da parte contrária, do Procedimento 

Licitatório nº 001/2017, a ser realizado na data de 16.03.2018, para 

preservação da segurança jurídica e para que prejuízos não sejam 

acarretados ao próprio erário, até julgamento final da presente ação. O 

Autor, em nova manifestação, corroborando seus argumentos, reitera o 

pleito liminar (Doc. ID: 12131431 – 09/03/2018). É o breve relatório. Decido. 

A Ação Popular tem como pressupostos essenciais que o ato seja ilegal e 

lesivo ao patrimônio público (RT 714/116) ou a outros interesses tutelados 

nos termos do disposto no Art. 5º, inc. LXXIII da Constituição Federal, 

verbis: LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; O documento 

apresentado às fls. 47/49 do arquivo digital único gerado demonstra a 

quitação eleitoral do Autor, conferindo legitimidade deste ao pleito. Em que 

pese à ação popular possuir peculiaridades procedimentais específicas, 

para seu prosseguimento devem estar presentes as condições gerais da 

ação e os pressupostos processuais. O pedido liminar, na ação popular, 

encontra previsão no § 4º do art. 5º da Lei nº 4.717/65. Contudo, seu 

deferimento pressupõe a necessária e cumulativa satisfação de certos 

requisitos básicos, quais sejam: a plausibilidade jurídica da tese esposada 

(fumus boni juris) e a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento 

da decisão postulada (periculum in mora). Além disso, deve demonstrar a 

irreparabilidade ou a insuportabilidade dos danos emergentes dos próprios 

atos impugnados e a necessidade de garantir a ulterior eficácia da 

decisão. O professor Gregório Assagra de Almeida, ao discorrer sobre a 

ação aqui manejada, na obra “Manual das Ações Constitucionais”, Belo 

Horizonte, Ed. Del Rey, 2007, p. 378, ensina que: “É cabível liminar cautelar 

e liminar de antecipação dos efeitos finais da tutela pretendida. Também é 

admissível a incidência da fungibilidade entre cautelar e antecipação dos 

efeitos da tutela final pretendida, nos termos dos arts. 273, § 7º, e 461, § 

3º, ambos do CPC, que tem incidência na ação popular por força de 

disposição expressa na LAP (art. 22). Aplicam-se à ação popular os arts. 

11 e 12, da LACP, e 84 do CDC, isso por força do art. 21, da LACP. 

Ademais, já estabelecia o § 4º do art. 5º da LAP que, na defesa do 

patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”. 

Acerca dos requisitos autorizadores da medida liminar, a jurisprudência se 

perfila da seguinte forma: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - LIMINAR INDEFERIDA – 

PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA - 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO NO AGUARDO DO JULGAMENTO DE MÉRITO - PERICULUM IN 

MORA AUSENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para a 

concessão de liminar em ação popular, a lei exige, cumulativamente, a 

presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. Não 

constatados os requisitos legais, há que ser negado provimento ao 

Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterado o decisum. (TJMT – Rel. 

Des. Márcio Vidal. AgrIns nº 58930/2009, Comarca de Tapurah, Data de 

Julgamento: 23.11.2009) (sem destaques no original) “AÇÃO POPULAR - 

PEDIDO LIMINAR - 'PERICULUM IN MORA' - REQUISITO AUSENTE. A 

cognição é sumária na análise do pedido liminar, visando, tão-só, apurar a 

ocorrência dos requisitos ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’. Não se 

recomenda o deferimento quando ausente um desses requisitos.” (TJ/MG 

-Agravo de Instrumento n° 1.0028.09.018494-7/001 -Relª Desa. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade -Julgado em 7-7-09) (sem destaques no 

original) Identificados os requisitos essenciais para o deferimento da 

medida liminar, passo à análise da tutela de urgência pretendida. O pedido 

de suspensão do Procedimento Licitatório nº 001/2017, a ser realizado na 

data de 16.03.2018, se firma em três premissas, cuja provável pertinência 

ou não, em sede de cognição sumária, doravante passo a decidir. O objeto 
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da licitação em voga é a concessão do serviço principal, integrante do 

STCRIP/MT, em suas Categorias Básica (Lote I) e Diferenciada (Lote II) 

para os Mercados Intermunicipais de Transporte - MIT NÃO 

CONTRATADOS na Concorrência Pública nº 01/2012, conforme descrição 

e caracterização apresentada na página 3 do Edital de Concorrência 

Pública nº 001/2017-SINFRA/MT (fl. 56 do arquivo digital único gerado). A 

priori, não vislumbro a ilegalidade apontada, consubstanciada no fato de 

que o Edital de Concorrência Pública nº 001/2017-SINFRA/MT, em suas 

Disposições Iniciais (subitem 1.1), instituiu como critério de julgamento a 

combinação do menor valor da tarifa com o menor preço fixo da outorga, à 

revelia da previsão legal para tanto. Isso se deve ao fato de que, 

aparentemente, o item 13 do referido Edital estabeleceu, como único 

critério a ser utilizado para julgamento, o menor preço, previsto no art. 15, 

I, da Lei nº 8.987/95 e no art. 18, da Lei Complementar nº 432/2011, ao 

passo que a outorga fixa estabelecida no edital, diferentemente das 

demais modalidades de cobrança, não constitui critério de julgamento, mas 

exigência equânime imposta a todos os participantes do certame, segundo 

se extrai de seus itens 10.3.7 (subitem 10.3.7.1) e 10.3.8, fls. 77 e 78 do 

arquivo digital único gerado. No mais, a cobrança pela outorga do serviço 

público é permitida pela legislação vigente e tem nítido caráter de 

contraprestação paga pelo particular para poder exercer uma atividade 

cuja titularidade incumbe ao Poder Público, constituindo a única fonte de 

receita que este irá auferir com a concessão, sendo utilizada para arcar 

com os custos da própria concessão e dos investimentos realizados no 

sistema licitado. Nessa senda, a esta altura, tolhido do aprofundamento na 

matéria inerente à análise do mérito do processo, reputo ausente a 

plausibilidade da alegação de acumulação ilegal de critérios de julgamento. 

Em relação à suposta ilegalidade do Edital de Concorrência Pública nº 

001/2017-SINFRA/MT, ao cumular a exigência de garantia de proposta com 

a exigência de Patrimônio Líquido Mínimo, como condição para a habilitação 

dos interessados, em sede de cognição rarefeita, tenho por provável a 

higidez do edital nesse aspecto. A princípio, da análise superficial do Edital 

de Concorrência, aparentemente, a exigência de garantia de proposta e de 

Patrimônio Líquido Mínimo foram previstas em fases estanques e com 

finalidades distintas pelo Poder Público, pois, enquanto a garantia de 

proposta (prevista no art. 31, III[1] e não no art. 56[2] da Lei nº 8.666/93) 

tem por fim demonstrar a seriedade da proposta dos licitantes e que estes 

a manterão firme até a celebração do contrato, sendo, por tal motivo, 

devolvida após a conclusão, revogação ou anulação da licitação (item 

10.2.8 – fl. 74), a exigência de patrimônio líquido mínimo[3], por sua vez, 

objetiva demonstrar que aqueles possuem condições de suportar todos os 

custos que sobrevirão da execução do contrato. Nessa linha, é o 

entendimento da melhor doutrina, para quem a cumulação efetuada 

também tem lastro na natureza, importância e alto valor financeiro (grande 

vulto) da contratação a ser efetuada (transporte coletivo, no caso), caso 

em que tem sido admitida essa providência pelo Administrador em prol da 

manutenção do interesse público e da correta prestação dos serviços 

licitados. Pertinente a transcrição do ensino de Jessé Torres Pereira 

Junior: “Se o objeto da licitação for compra para entrega futura, obra ou 

serviço (excluem-se da provisão, portanto, compra para entrega imediata, 

alienação e locação), o ato convocatório poderá exigir (quer dizer, 

faculta-se à Administração incluir ou não a exigência) ou capital mínimo, ou 

patrimônio líquido mínimo, ou a garantia referida no inc. III. A alternatividade 

que a conjunção 'ou' sugere há de ser entendida em termos. 

Ordinariamente, as três exigências excluem-se reciprocamente, devendo 

o edital optar por uma delas. Todavia, tal interpretação tem gerado 

situação de confronto com o art. 37, inc. XXI, da CF/88, se as 

características do objeto recomendarem que as possibilidades sejam 

cumuladas. Sobretudo à vista de que capital mínimo ou patrimônio líquido 

mínimo não traduzem, necessariamente, crédito na praça, o que melhor 

resulta demonstrado pela capacidade de a empresa obter e oferecer as 

garantias previstas no art. 56. A interpretação restritiva bloquearia, então, 

contra a Constituição, a discricionariedade que esta defere à 

Administração para assegurar-se de que o concorrente conta com lastro 

econômico-financeiro à altura da empreitada. Assim deve prevalecer 

interpretação que autorize o edital a cumular as exigências desse § 2°, 

desde que enunciem e demonstrem os motivos que as justifiquem, no caso 

concreto.” (Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 

Administração Pública. 6ª edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 

377/378). Além do mais, importa salientar que, no caso dos autos, a 

princípio, os valores adotados pelo instrumento convocatório para a 

garantia de proposta e para o patrimônio líquido mínimo são inferiores aos 

exigidos pela Lei nº 8.666/93 (0,02% e 0,8%, itens 10.2.1 e 10.4.6.1.3 do 

Edital em tela, respectivamente fls. 72 e 84 do arquivo digital único 

gerado), o que revela indícios robustos de não limitação à competitividade 

ou qualquer prejuízo, neste ponto, capaz de comprometer a validade e a 

lisura do procedimento licitatório em tela. Passo, agora, a decidir sobre a 

provável pertinência da alegação de que a publicação do Edital de 

Concorrência nº 001/2017-SINFRA/MT não foi precedida da Audiência 

Pública exigida pelo art. 39 da Lei de Licitações, omissão que, no entender 

do Autor, vicia o referido procedimento licitatório. A realização de prévia 

audiência pública é determinada pela Lei 8.666/93, em seu art. 39, para 

licitações de valor estimado superior a R$ 150.000.000,00 (cento e 

cinquenta milhões de reais), norma essa que vale, inclusive, para 

concessões de serviços públicos, caso dos autos, senão vejamos: “Art. 

39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto 

de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o 

limite previsto no art. 23, I, c, desta Lei, o processo licitatório será iniciado, 

obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade 

responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data 

prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios 

previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a 

todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os 

interessados.” (negrito nosso) Infere-se do aludido dispositivo a exigência 

de que a audiência se realize com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias úteis da data prevista para a publicação do edital, entretanto, no caso 

dos autos, a audiência pública foi realizada no ano de 2012 e, decorridos 

aproximadamente 06 (seis) anos, o Edital de Concorrência nº 

001/2017-SINFRA/MT não foi precedido do requisito legal. Em resposta à 

Impugnação ao aludido Edital, manejada pela empresa Viação Xavante 

Ltda. (CI nº 04/2018 – Resposta à CI nº 79/2018-SUAL, o Presidente da 

Comissão da Licitação em tela julgou improcedente a referida tese, 

respaldando-se nos seguintes argumentos: a) O Edital de Concorrência 

Pública nº 001/2017-SINFRA/MT trata-se de republicação das 

Concorrências Públicas números 01/2012 e 01/2013, que se deram em 

virtude da não contratação de todos os Lotes dos MIT’s licitados, oriundos 

do mesmo processo licitatório deflagrado em 2012; b) O processo de 

Concorrência nº 01/2012, com inicialmente 16 lotes (lotes I e II) licitados 

divididos em 08 MIT’s (mercados), cumpriu devidamente todas as fases 

legais internas e externas do processo, com destaque para o cumprimento 

das audiências públicas realizadas em número de duas, conforme consta 

no Processo de Concorrência 1/2012; c) Resultou da Concorrência 

01/2012 a contratação de 03 (três) empresas considerando-se que todas 

as fases legais foram devidamente cumpridas sem qualquer vício que 

possa anulá-la; e d) o tema de audiência pública e publicidade já foi objeto 

de decisão judicial transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça, 

Recurso em mandado de segurança nº 42237/MT (anexo). Não obstante o 

julgamento improcedente, pela Administração Pública, quanto ao referido 

item da aludida impugnação, vislumbro a plausibilidade dessa alegação, 

uma vez que o controle social é imprescindível às licitações de grande 

vulto, nos termos do art. 39 supracitado, a exemplo do caso em tela, de 

modo que não pode ser excluída a participação popular, momento 

oportuno para que os “interessados” possam pronunciar-se sobre a 

conveniência e a oportunidade da licitação. A priori, não se mostra 

razoável, aproximadamente 06 (seis) anos depois, utilizar das audiências 

públicas relativas à Concorrência nº 01/2012 como parâmetro de controle 

social, até porque, o juízo de conveniência e oportunidade exercido pelos 

cidadãos àquela época, diante do longo espaço temporal decorrido, 

certamente, encontra-se ultrapassado, diante da alteração do quadro 

fático inerente ao objeto da licitação, não mais tendo valor jurídico. Além do 

mais, o argumento da Administração Pública de que se trata do mesmo 

processo licitatório deflagrado em 2012, se mostra aparentemente 

inconsistente, diante do longo período decorrido e da afirmação de que, 

como corolário da Concorrência nº 01/2012, já foram assinados 03 (três) 

contratos, considerando-se que todas as fases legais foram devidamente 

cumpridas, o que sugere a homologação e adjudicação do certame 

anterior. Oportuna a transcrição de ensinamento peculiar sobre o tema da 

lavra do Saudoso Professor Antônio Carlos Cintra do Amaral: “Tem sido 

comum realizar audiência pública e somente muito tempo após a 

Administração divulgar o edital da licitação. Isso conduz à prática de uma 

ilegalidade. Na audiência pública, o “interessado”, ou seja, qualquer 

cidadão, pode manifestar-se não apenas sobre a legalidade da decisão 

administrativa, mas também sobre sua conveniência e oportunidade. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 200 de 519



Conveniência e oportunidade são objeto de apreciação em um dado 

momento específico. O que é conveniente e oportuno neste momento pode 

deixar de sê-lo dentro de algum tempo, ou vice-versa. É certamente por 

isso que a Lei 8.666/93 determina que a audiência pública se realize “com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a 

publicação do edital”, pressupondo, portanto, que a Administração já tem a 

previsão da data em que será efetuada essa publicação, e que ela está 

prestes a acontecer. Como na audiência pública os “interessados” podem 

pronunciar-se sobre a conveniência e a oportunidade da licitação que se 

pretende abrir, seria contrário ao princípio da razoabilidade admitir-se que 

a Administração poderia realizar a audiência e aguardar indefinidamente a 

época que lhe parecesse a mais adequada para divulgar o edital da 

licitação. Se a Administração publicar o edital muito tempo após a 

realização da audiência pública, o juízo sobre sua conveniência e 

oportunidade, emitido pelos “interessados” na audiência, estará 

ultrapassado, não podendo ser de nenhuma valia. Por outro lado, quem 

comparece à audiência pública forma um juízo sobre a legalidade da 

concorrência que se pretenda realizar, com base em um determinado 

quadro legal. Se esse quadro for modificado, o juízo de legalidade, 

formado pelos “interessados” à época da realização das audiências 

públicas, não valerá mais. Se o juízo formado pelos interessados à época 

da realização da audiência pública - quer quanto à conveniência e 

oportunidade, quer quanto à legalidade da licitação - já não valer mais, a 

audiência pública não valerá mais. Em conseqüência, perderá sua eficácia 

jurídica.” (Comentário CELC nº 40, de 15/06/2001, divulgado no site 

www.celc.com.br) Acesso em 14.03.2018. Disponível em: 

http://celc.com.br/pdf/comentarios/c2001/c40.pdf A jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União é pacífica em estabelecer a 

imprescindibilidade da audiência pública em licitações como a do caso em 

tela, senão vejamos: “Observo, todavia, que não está ao alvedrio de cada 

agente público a decisão de realizar ou não a audiência pública, pois não 

se trata de ato discricionário. Assim sendo, em consonância com o art. 11 

da Resolução (...) c/c o art. 39 da Lei 8.666/93, a audiência é exigível para 

licitação cujo valor ultrapasse R$ 150.000.000,00, o que se aplica ao caso 

vertente, considerando que a receita total estimada do arrendamento para 

o período de 25 anos é de aproximadamente R$ 600.000.000,00. É 

importante registrar que a audiência pública proporciona maior publicidade 

e transparência para a atividade administrativa e auxilia no controle da 

legalidade e da conveniência das licitações públicas, sendo, portanto, 

condição de validade, quando exigível. Entretanto, a Lei de Licitações 

prevê apenas que a audiência pública deve ocorrer, no mínimo, 15 dias 

úteis antes da publicação do edital, não havendo, até o presente momento, 

orientação do Tribunal para que esse procedimento seja realizado antes 

da aprovação do primeiro estágio. Em consequência disso, esta Corte tem 

aprovado o primeiro estágio e determinado a realização de audiência 

pública. Ocorre que, como os resultados da audiência pública podem 

provocar alterações também nos estudos pertinentes ao primeiro estágio, 

acaba por sujeitar o Tribunal ao reexame dessa etapa, quando do exame 

do segundo estágio, o que implica retrabalho e o desenvolvimento do 

estágio seguinte sem o exame de eventuais alterações.” Acórdão 

2243/2007 Plenário (Voto do Ministro Relator) “O TCU recomendou a órgão 

jurisdicionado que, em relação às audiências públicas previstas no art. 39 

da Lei nº 8.666/1993, conforme o vulto e a abrangência espacial do objeto 

licitado: realize audiências de caráter regional, abertas ao público em 

geral, a fim de • facilitar e estimular a ampla participação social no 

processo licitatório; utilize-se de outros meios propiciadores de 

publicidade, tal qual previsto • no inciso III, in fine , do art. 21 da Lei nº 

8.666/1993, além da divulgação em jornais de grande circulação, tanto do 

local de realização do evento quanto dos Estados afetos pelos 

empreendimentos; distribua e divulgue material informativo sobre o objeto 

da audiência • com a necessária antecedência, de forma que seja 

possibilitado o amplo debate entre os administradores e a comunidade; 

divulgue ao público em geral as atas das audiências tão logo elas estejam 

• concluídas”. Acórdão 1100/2005 Primeira Câmara A ausência ou 

invalidade da audiência pública, segundo ensino da melhor doutrina, aqui 

representada por Marçal Justen Filho, é causa de nulidade do 

procedimento licitatório. (...) A audiência pública é um dos instrumentos 

destinados a assegurar a transparência da atividade administrativa. Não 

se destina a garantir direitos subjetivos de pessoas determinadas, mas a 

proteger os interesses colocados sobre tutela do Estado, objetivamente. 

Logo, ausência ou invalidade da audiência acarreta nulidade do 

procedimento licitatório. Portanto, esse vício pode ser objeto de 

questionamento, segundo os princípios relacionados com os interesses 

coletivos e difusos. Sujeita-se a controle por via de ação popular, ação 

civil pública etc. (...)[4] No que diz respeito à alegação dos autores de que 

o Edital em tela incorreu em ilegalidade ao fixar a incidência da alíquota de 

4% de ICMS em relação às receitas tarifárias, uma vez que a regra geral 

atual, estabelecida pelo art. 95, I, alínea "d", do RICMS-MT (Decreto n. 

2.2212/2014), é a incidência da alíquota de 17%, razão pela qual, em seu 

entender, tal fato acarreta distorções e prejudicam o referido 

procedimento licitatório em razão da quebra da paridade das referidas 

empresas licitantes no tocante ao preço de suas propostas, já que 

aquelas beneficiadas com o privilégio fiscal são favorecidas em razão de 

poderem praticar um preço mais competitivo frente ao mercado, tal 

assertiva aparenta gozar da necessária plausibilidade exigida para a 

concessão da liminar, consoante passo a ponderar. Com efeito, o art. 95, 

I, alínea "d", do RICMS-MT (Decreto n. 2.2212/2014), estabelece a 

incidência da alíquota de 17% sobre as prestações de serviços de 

transporte realizadas no território do Estado, caso em tela, senão vejamos: 

“SEÇÃO II Da Alíquota Art. 49 As alíquotas do imposto são: I – 17% 

(dezessete por cento), ressalvadas as hipóteses expressamente 

previstas nos incisos seguintes: (...) d) nas prestações de serviços de 

transporte realizadas no território do Estado, ou quando iniciadas no 

exterior; (...)”. Depreende-se dos autos que, a contrario sensu, o item 3.2 

– Tributos Incidentes Sobre a Receita - da Tabela Tarifária por mercado da 

categoria, anexa ao Edital de Concorrência Pública nº 

001/2017-SINFRA/MT (p. 9) estipulou a incidência da alíquota de 4% de 

ICMS sobre as receitas tarifárias e não a regra geral (17%), estabelecida 

pelo dispositivo supracitado, o que, muito provavelmente, acaba por 

permitir a existência de privilégios aos eventuais licitantes contemplados 

por algum benefício fiscal decorrente da falta de consideração do 

diferencial de ICMS entre elas. Impende salientar que um dos princípios 

primordiais das licitações públicas é o da isonomia, que veda a existência 

de quaisquer privilégios para os participantes do certame, sejam privilégios 

concedidos pela administração pública, pelo órgão licitante ou por outros 

órgãos da administração, ou sejam, privilégios decorrentes de condições 

artificialmente criadas pelo próprio Estado, v.g., incentivos ficais. Na 

hipótese de ocorrência dessas distorções, é dever do órgão licitante 

promover a devida equalização dos valores das propostas, compensando 

ou excluindo estes fatores extrínsecos que favoreçam um ou outro 

licitante, sob pena de haver vantagem de alguns licitantes sobre outros 

decorrente de diferença na tributação a que se sujeitam, pois os preços 

apresentados pelos licitantes para a prestação do respectivo serviço está 

incluso o valor do ICMS incidente sobre a operação, causando uma 

diferença percentual nesses preços, que será decisiva no julgamento da 

proposta vencedora do certame, com violação ao princípio da isonomia 

nas licitações estabelecido pelos artigos art. 37, XXI, da Constituição 

Federal e art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93, senão vejamos: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações; (...) Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a administração (...) § 1º É vedado aos agentes públicos: I 

- admitir, prever ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato; (...) (negrito/grifo nosso) Nesse sentido, é o entendimento do 

Tribunal de Contas da União: “A previsão editalícia que permite à 

Administração promover alterações nos valores de propostas de 

licitantes, com o intuito de conformá-las às alíquotas de tributos 

efetivamente aplicáveis ao contrato, encontra amparo no ordenamento 

jurídico Representação de unidade técnica do Tribunal apontou possíveis 

irregularidades na Concorrência 306/2010, realizada pela empresa 

Amazonas Distribuidora de Energia S.A., que tinha por objeto a elaboração 
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de projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica 

e fornecimento integral de equipamentos e materiais para a implantação da 

subestação Mauá III, em Manaus/AM. A unidade técnica noticiou a 

alteração unilateral das propostas de todos os licitantes pela 

Administração, o que teria contrariado os comandos contidos nos arts. 41, 

44 e 48, § 3º da Lei 8.666/1993. Esses ajustes foram realizados com o 

intuito de conformar as alíquotas dos tributos ICMS, IPI, ISS, Confins e PIS 

declarados pelas licitantes ao que efetivamente incorrerá a empresa 

contratada, em face da legislação vigente. Tal “equalização de tributos” 

implicou alteração na classificação das licitantes, com modificação da 

vencedora do certame. A unidade técnica, por considerar que a 

Administração, em vez de promover os ajustes, deveria ter estipulado 

prazo para que todos licitantes apresentassem novas propostas, propôs a 

fixação de prazo para a anulação do certame e, por conseguinte, do 

contrato dele decorrente, além da apenação dos responsáveis com multa 

do art. 58 da Lei nº 8.443/1992. O relator, contudo, observou que os 

ajustes de tributos realizados alcançaram todos os licitantes de “forma 

isonômica” e que decorreram de expressa previsão contida no edital da 

Concorrência (subitem 13.2.1). Essa cláusula estabelecia que “Os preços 

ofertados serão equalizados quando os tributos indicados nas Planilhas 

não corresponderem ao regime tributário da licitação e aos benefícios 

fiscais a que fizer jus a aquisição.” – grifos do relator. Concluiu, então, 

que a implementação da medida prevista nessa cláusula não configurou 

ilicitude e teve por finalidade adequar as propostas “às regras tributárias 

aplicáveis ao contrato”. Anotou também que erros nos cálculos dos 

valores corretos de tributos para as propostas das licitantes, cometidos 

pelos membros da comissão de licitação, deveriam ser classificados como 

falhas formais. O Tribunal, então, decidiu acolher parcialmente as razões 

de justificativas apresentadas pelos responsáveis e expedir alerta à 

Amazonas Distribuidora de Energia S.A., com o intuito de promover o 

saneamento das falhas relacionadas ao correto cálculo dos citados 

tributos.” (sic) (Acórdão n.º 2517/2012-Plenário, TC-015.689/2011-5, rel. 

Min. Raimundo Carreiro, 19.9.2012.) (negrito/grifo nosso) “Pregão para 

prestação de serviços de apoio: 2 - Fixação de alíquotas em edital e 

regime de tributação Outra suposta irregularidade levantada no Pregão 

Eletrônico n.º 006/2008-Embratur dizia respeito à fixação, no instrumento 

convocatório, de alíquotas de tributos sem levar em conta que tanto as 

bases de cálculo quanto as alíquotas poderiam ser alteradas de acordo 

com o regime de tributação. Conforme o item 5.9 do edital, Para a formação 

de TRIBUTOS e para fins de equalização das propostas, todas as 

licitantes deverão considerar, na apresentação da proposta de preços, os 

seguintes percentuais de impostos não cumulativos e contribuições: 

ISS=5%; PIS=1,65% e COFINS=7,6%, os quais totalizam 14,25%; ” . Em 

seu voto, ponderou o relator que, ao estabelecer, sob o pretexto de criar 

igualdade entre os licitantes, o percentual de 14,25% para os tributos em 

que se deveriam basear as propostas, o edital negou tratamento 

favorecido dispensado pela legislação às empresas de pequeno porte. 

Considerando, no entanto, (i) não ter havido impugnação aos termos do 

edital; (ii) estar o contrato com a vencedora do certame sendo executado 

de forma satisfatória; (iii) não ter sido apontada a existência de 

sobrepreço, superfaturamento ou indício de má-fé; (iv) que a interrupção 

dos serviços poderia acarretar prejuízos ao cumprimento dos objetivos 

institucionais da entidade, deliberou a Primeira Câmara, acompanhando a 

manifestação do relator, no sentido de determinar a Embratur que antes de 

promover nova prorrogação contratual com base no inciso II do art. 57 da 

Lei n.º 8.666/93, realize estudo detalhado para verificar se a manutenção 

da avença mostra-se vantajosa para a administração.” (Acórdão n.º 

428/2010-1ª Câmara, TC-026.770/2008-3, rel. Min. Walton Alencar 

Rodrigues, 02.02.2010.) (negrito/grifo nosso) Ademais, a equalização das 

propostas, em última instância, visa sanar provável restrição à 

competitividade, caráter esse indispensável e comezinho à licitação, a fim 

de se obter a proposta mais vantajosa para a consecução de seus fins. 

Além disso, não consta do Edital de Concorrência Pública nº 

001/2017-SINFRA/MT e seus anexos, a adoção pela Administração Pública 

de critério ou procedimento voltado à necessária equalização das 

propostas, razão pela qual a suspensão da licitação é medida que se 

impõe. Assim, no presente caso, calcado nos fundamentos ora exarados, 

constato a presença do fumus boni juris, consubstanciado na provável 

necessidade da realização da prévia audiência pública à formulação das 

propostas relativas à Concorrência Pública nº 001/2017-SINFRA/MT, à luz 

do que estabelece o artigo 39 da Lei de Licitações e da adoção, pela 

Administração Pública, de critério ou procedimento voltado à necessária 

equalização das propostas, dado os regimes tributários díspares a que se 

sujeitam as empresas eventualmente licitantes, a fim de garantir a 

igualdade e a concorrência leal entre as empresas, já que o aludido edito 

não faz qualquer menção à equalização tributária decorrente do princípio 

da isonomia previsto nos artigos art. 37, XXI, da Constituição Federal e art. 

3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93. No tocante ao periculum in mora, esse é 

presumido e decorre da simples probabilidade de ilicitude do Edital 

Concorrência Pública nº 001/2017-SINFRA/MT no que diz respeito aos 

requisitos exigidos pelo artigo 39 da Lei nº 8.666/93 e artigos art. 37, XXI, 

da Constituição Federal e art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93. Além do mais, 

considerando-se a possibilidade de irreversibilidade do quadro fático, 

devido ao exíguo prazo que resta para a apresentação das propostas 

pelas licitantes, que se daria amanhã (16/03/2018, a partir das 14 horas e 

30 minutos – item 12.1 do Edital), utilizando-me da razoabilidade, pondero 

ser a suspensão do procedimento licitatório medida necessária a 

assegurar o interesse público, a publicidade do certame e a isonomia entre 

os licitantes. Ante o exposto: a)- Defiro a medida liminar postulada e, por 

conseguinte, determino a imediata suspensão do Procedimento Licitatório 

nº 001/2017 e, consequentemente, da Sessão Pública de Abertura dos 

Envelopes de cada licitante, que seria realizada na data de 16.03.2018 

(amanhã, às 14h30min), mantendo-se invioláveis as propostas, até a 

resolução da presente demanda coletiva; b)- Eventual descumprimento do 

item “a” acarretará penalidade de multa diária pessoal aos respectivos 

responsáveis pelo cumprimento da presente determinação e ao Estado de 

Mato Grosso, indistintamente, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 

reais); c)-Diante da peculiaridade e urgência do caso, intimem-se, 

pessoalmente, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística ou 

quem o represente, o Presidente da Comissão Especial de Licitação do 

Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – 

STCRIP/MT, Sr. Fabio Calmon e o Estado de Mato Grosso, na pessoa de 

seu Procurador-Geral do Estado, cientificando-os da presente decisão 

para imediato cumprimento da liminar concedida, servindo-se a presente 

como mandado; d)- Sem prejuízo do cumprimento da liminar, o Autor 

deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321 do CPC, uma vez que arrolou, indevidamente, no polo passivo 

da ação a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, 

ente destituído de personalidade jurídica, em vez do Estado de Mato 

Grosso, parte legítima no caso; e e)- Após o devido aditamento da inicial, 

cite-se, por mandado, o Presidente da Comissão Especial de Licitação do 

Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – 

STCRIP/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

procurador-geral, para, querendo, contestarem a pretensão dos Autores, 

no prazo de 20 (vinte) dias (Art. 7º, inc. IV, da Lei n. 4.717/65), devendo 

constar expressamente nos mandados que não incidirão sobre esse 

prazo, o regido pelos artigos 183 e 229, caput, do Código de Processo 

Civil; f)-Apresentadas as contestações, intimem-se os Autores, para, 

querendo, impugná-las; g)- Em seguida, nos termos do art. 7º, inc. I, alínea 

“a” da Lei 4.717/65, intime-se o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, renovando a conclusão em seguida; e h) Em virtude da 

emergência exigida para a efetivação da presente liminar, deverá ser 

cumprida, imediatamente, pelo oficial de justiça plantonista, servindo-se a 

presente como mandado. Expeça-se o necessário. Intimem-se e 

cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 15 de março de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito [1] Art. 

31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: (...) III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios 

previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. [2] Art. 56. A critério da 

autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 

instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 

contratações de obras, serviços e compras. (...) [3] Art. 31. A 

documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

(...) § 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na 

execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento 

convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio 

líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, 

como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira 

dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 

ulteriormente celebrado. § 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio 

líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 

comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 
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na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices 

oficiais. [4] Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos, 

13. ed., São Paulo: Dialética, 2009, pp. 511/512.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 822106 Nr: 28291-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGRENCO 

BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA, 

AGRENCO DO BRASIL S.A, AGRENCO SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM 

LTDA, AGRENCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, AGRENCO BNY 

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES 

MOBILIÁR, ABN AMRO REAL S/A, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 

MÚLTIPLO, BANCO PINE S/A, BANCO BBM S/A, BANCO INTERNACIONAL 

DO FUNCHAL (BRASIL) S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ABN 

AMRO BANK N. V., BANCO NATIXIS, BIC BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL S/A, BANCO ITAÚ - BBA S/A, DEUTSCHE BANK AG - 

AMSTERDAM BRANCH, BANCO CITIBANK S.A, BANCO BRADESCO S/A, 

BCG BANQUE CANTONALE, BES INVESTIMENTO DO BRASIL S/A, BANCO 

CREDIT SUISSE BRAZIL ( BAHAMAS ) LIMITED, HSH NORDBANK, 

MERCANTIL COMMERCEBANK N. A., ROSEMOUNT CAPITAL 

MANAGEMENT, LLC, WEST LB AG NEW YORK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, BRUNO ASTUR - 

OAB:OAB/SP 231.724, DANIELA FONTANELLA ARTIOLI - OAB:OAB/SP 

326.438, GABRIEL ATLAS UCCI - OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA 

VALLE BAPTISTA DA SILVA - OAB:258.491, KATIA REGINA SOUZA - 

OAB:OAB/SP 246.723, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:OAB/MT 

13.754-A, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO 

YOSHIHARU HIRATSUKA - OAB:OAB/SP 169.290, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, do 

CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB/MT 13.754 a devolver em Juízo os 

autos 28291-50.2013.811.0041 - Cód. 822106, no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 

107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036728-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TEIXEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN FERREIRA DOS REIS OAB - MT17039/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1036728-24.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 16 de março de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024277-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADELSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

JOSELE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

LEONICE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ANADES BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

NADEGE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1024277-64.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 16 de março de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021776-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. L. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1021776-40.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 16 de março de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 756399 Nr: 8495-10.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJCB, glbds, MGCdS, GBdS, JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 756399

Vistos etc.

DEFIRO o desarquivamento dos autos e vista pelo prazo legal.

Decorrido o prazo e não havendo novos requerimentos, retornem os autos 

ao arquivo, procedendo-se as regulares baixas e anotações de legais.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1101916 Nr: 11317-30.2016.811.0041
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOS, ANDOS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MITSUO TAMURA - 

OAB:17.150 OAB/MT, SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:17491/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE, por meio do seu Advogado, para retirar 

o Formal de partilha e alvará, no prazo de 05 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 80490 Nr: 8705-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBFD, JLD, DFDMD, TD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito acerca da manifestação da Procuradoria Geral do 

Estado, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1106287 Nr: 13065-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLLA, JPDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Código 1106287

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposto por Pedro Lucar Lira 

Amorim, representado por sua genitora Joana Paula de Oliveira Lira, em 

desfavor de Ricardo Alexandre da Costa Amorim, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Busca a parte autora, o recebimento de parcelas de pensão alimentícia, 

pelo rito do art. 528, §3º, CPC.

A ação foi recebida, nos termos da decisão de fl. 13.

Devidamente intimado para pagamento, comprovação de pagamento ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, conforme se verifica à fl. 17.

Às fls. 18/20, o exequente juntou comprovantes de pagamentos, dos 

quais a parte autora se manifestou às fls. 22, esclarecendo que não 

houve o pagamento referente aos meses abril, maio e junho.

Diante do não pagamento dos alimentos, a parte exequente pugnou pela 

decretação da prisão civil, pedido que contou com parecer favorável do 

ilustre Ministério Público Estadual à fl. 32 e, foi deferido à fl. 33.

À fl. 81, a parte exequente pugnou pela extinção da ação, face ao 

pagamento integral do débito.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 402056 Nr: 18076-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a PARTE AUTORA, nos termos do Provimento 40/2007, e item 

2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça Tabela 1, 

PARA o cumprimento do mandado de citação no endereço localizado no 

bairro Joquei Clube, informando que a conta corrente nº 14239-5, Agência 

3834-2, Banco do Brasil, e os valores devem ser consultados no site 

www.aojuc.com, devendo apresentar o comprovante ORIGINAL deste, 

ressaltando que conforme Portaria 64/2013/DF, NÃO será aceito 

comprovante oriundo de depósito em caixa eletrônico por meio de 

envelope, fotocópia, via fax ou segunda via, bem como as transações 

efetuadas on-line, como por exemplo transferência on-line.

Na oportunidade, procedo ainda à intimação para comprovar o 

recolhimento das custas referentes a distribuição da carta precatória a 

ser encaminhada à comarca de Palmas, ou retirá-la para providenciar sua 

distribuição junto ao Juízo Deprecado, com a finalidade de citar e intimar a 

parte requerida, conforme ofício de fls. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1260080 Nr: 24427-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVALDO FERREIRA DE SOUZA, 

CIDELIA APARECIDA DE LARA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono 

este processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu 

Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo 

ser emitida guia pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme 

procedimento a seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 114703 Nr: 4482-80.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVV, SCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSLAINE 

FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:4.813/MT

 1037491-25.2017.8.11.0041

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 900415 Nr: 30140-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHÂNIA MARIA GOMES 
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PEDROSO - OAB:6522 - MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

O A B : 1 3 . 2 8 8 / M T ,  G I U L I A N O  M A R T I N S  M E D E I R O S  - 

OAB:OAB/MT-21774-A, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, JOAO 

CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, José Carlos 

de Jorge - OAB:1938-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT, 

SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a),MARILLIAN VITORIA ALVES 

DE FARIA) a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024449-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA ARRUDA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1024449-06.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: DANIELLE SILVA 

ARRUDA LEITE EXECUTADO: ABEL SANTOS DE SOUZA Vistos etc. 

Sendo a conciliação e a mediação instrumentos efetivos para a solução de 

conflitos, designo audiência de conciliação, para o dia 16 de abril de 2018, 

às 11:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Intime-se a exequente por meio de seu culto advogado. Sirva cópia da 

presente como mandado de intimação da parte requerida.[1] Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para a intimação do 

devedor ABEL SANTOS DE SOUZA: RUA VILHENA, 140, JARDIM NOVO 

HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-673. ZONA 06.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034972-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA CESPEDES RAMOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034972-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CANDIDA CESPEDES RIBEIRO 

GOMES INVENTARIADO: DALVA CESPEDES RAMOS Visto. Observa-se 

que foi certificado o comparecimento da inventariante para firmar termo de 

compromisso, que a ela foi entregue (id. 11349800). No entanto, o termo 

de compromisso deve permanecer juntado ao processo. Portanto, 

determino a Gestora Judicial que certifique o ocorrido, e anexe o termo de 

compromisso ao processo. Após, intime-se a inventariante para que se 

manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e expeça-se carta de intimação para que, no 

mesmo prazo, promova o regular andamento do processo, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.3.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011287-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN DE ALMEIDA PONCE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011287-41.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HERMANN DE ALMEIDA 

PONCE CORREA DA COSTA INVENTARIADO: MARIO MARCIO PONCE 

CORREA DA COSTA Visto. Conforme manifestação da Procuradoria-Geral 

do Estado (id. 11113631), é necessária a apresentação da 

GIA-Retificadora. Portanto, diga o inventariante. Após, abre-se novamente 

vista à Procuradoria-Geral do Estado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032696-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

CARLA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SANTIAGO CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1032696-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GIOVANNI BOSCO SANTIAGO 

CAMPOS, LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS, CARLA DA SILVA 

CAMPOS, AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS INVENTARIADO: MARIA DAS 

GRACAS SANTIAGO CAMPOS Visto. Acolho o parecer do Ministério 

Público. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel rural matriculado sob 

o n. 1.972 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, situado 

na zona rural da Cidade Várzea Grande, em um lugar denominado 

Passagem da Conceição, com área de 154.130,00 m². Com o laudo nos 

autos, dê-se vista aos requerentes. Após, dê-se vista à Fazenda Pública 

e ao Ministério Público, respectivamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006179-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

LUCIA MARIA LINO JORGE DA SILVA OAB - 405.609.531-00 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006179-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HAROLDO CUIABANO LINO 

CURADOR: LUCIA MARIA LINO JORGE DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Visto. 1. Determino a emenda 

da petição inicial, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja instruída 

com cópia da sentença em que foi estabelecida a curatela. 2. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para 

indeferimento da inicial e extinção do processo. 3. Exclua-se o Ministério 

Público do polo passivo da ação e inclua-o como interessado. 4. Defiro a 

assistência judiciária gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 205 de 519



Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036851-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SEGATTO PEREIRA (AUTOR)

VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU SEGATTO PEREIRA (RÉU)

 

Procedo à intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, informar o 

endereço da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do 

Estado Estado de Rondônia, para que se possa remeter o Ofício n. 334/18 

a esse Órgão.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000019-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE RIBEIRO SPALATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ROCHA SPALATTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT0014797A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANNY CHRISTIAN DE SOUZA RIBEIRO OAB - 853.855.901-00 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000019-87.2017.8.11.0041 AUTOR: PHILIPE RIBEIRO SPALATTI RÉU: 

FABIANO ROCHA SPALATTI Visto. Cuida-se de processo em que a parte 

autora, qualificada nos autos, postulou a homologação de desistência da 

ação (id. 9361326). É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação e declaro extinto o processo, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Defiro ao requerente a 

gratuidade processual. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000019-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE RIBEIRO SPALATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ROCHA SPALATTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT0014797A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANNY CHRISTIAN DE SOUZA RIBEIRO OAB - 853.855.901-00 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000019-87.2017.8.11.0041 AUTOR: PHILIPE RIBEIRO SPALATTI RÉU: 

FABIANO ROCHA SPALATTI Visto. Cuida-se de processo em que a parte 

autora, qualificada nos autos, postulou a homologação de desistência da 

ação (id. 9361326). É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação e declaro extinto o processo, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Defiro ao requerente a 

gratuidade processual. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1266055 Nr: 26370-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDDA, CRCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 26370-17.2017.811.0041 – Código 1266055

 Visto.

 Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, cite-se o 

executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de 

cálculo de fl. 05, que está atualizada até o mês de novembro/2017, mais 

as parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 

309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar.

 Saliento que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil.

 Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam 

pagos no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado.

 Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 09 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 248298 Nr: 15814-39.2006.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCDS, TCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO - OAB:3688/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para manifestar acerca do Laudo Psicossocial 

acostado aos autos, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 986615 Nr: 17000-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17000-82.2015 - Código 986615.

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 À requerida, revel, foi nomeada curadora especial, que apresentou 

defesa às fls. 150/151.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de 

maio de 2018, às 14:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas, independente 

de intimação, salvo se o contrário requererem.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 
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nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Sem prejuízo da deliberação retro, e em atendimento ao parecer Ministerial 

de fl. 154, determino a intimação da requerida no endereço mencionado no 

estudo psicossocial, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, comparecer na audiência aqui designada.

 A defensora pública deverá ser intimada pessoalmente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de março de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1011672 Nr: 28272-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEPP, KPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em consonância com o parecer Ministerial (fl. 139), defiro o requerimento 

de fls. 130/131

 Expeça-se alvará para venda do veículo descrito à fl. 13 de propriedade 

do interditado Kim Prochnow Pinheiro, devendo a curadora prestar contas 

no prazo de 60 (sessenta) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003063-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTONIO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL OAB - MT14301/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENY MARIA BASTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003063-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RENATO ANTONIO BASTOS 

INVENTARIADO: ELIENY MARIA BASTOS Visto. 1. Trata-se de ação de 

inventário proposta por Renato Antonio Bastos em razão do falecimento 

de sua irmã Elieny Maria Bastos, em que declarada que a inventariada não 

deixou descendentes e ascendentes. 2. Sendo assim, nos termos do art. 

617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO o requerente Renato 

Antonio Bastos para exercer a função de inventariante. 3. INTIME-SE o 

inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à 

Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e 

fielmente cumprir a função. 4. Prestado o compromisso, a inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 5. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidão de óbito dos genitores 

da inventariada; c) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela 

Prefeitura Municipal (do domicílio da inventariada e onde estiverem 

localizados os bens), pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da 

Receita Federal; d) certidão de inexistência de testamento (Prov. n. 

56/2016/CNJ). 6. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as 

primeiras declarações, observados os requisitos legais, a inventariante 

poderá requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento, 

mediante a apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos 

necessários instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 7. Defiro 

ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se for 

constatado no curso do processo que possuí condições de arcar com as 

despesas processuais, o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000330-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRA RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000330-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ARGEMIRA RAMOS PEREIRA 

INVENTARIADO: MILTON DE CARVALHO Visto. 1. Cuida-se de ação de 

arrolamento sumário proposta pela convivente, Argemira Ramos Pereira, 

pelos filhos de Milton de Carvalho, que são maiores e capazes, bem como, 

estão representados pelo mesmo advogado, o que evidencia a 

inexistência de litígio quanto ao inventário e a partilha de bens, razão pela 

qual determino que esta ação seja processada na forma do arrolamento 

sumário, previsto no art. 659 do Código de Processo Civil, sabidamente 

mais célere. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, 

que a partilha amigável celebrada entre capazes será homologada de 

plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. Analisando os autos, verificou-se que: 

há dívida com a Prefeitura Municipal de Cuiabá (id. 11313711); com o 

Banco do Brasil (id. 11313755); que um dos veículos está gravado com 

alienação fiduciária (id. 11313764); que não foi apresentado documento do 

veículo com placa JZT0538; e que os imóveis matriculados sob o n. 74.415 

e n. 4.954 (id. 11313717 e 11313752) não constam no rol apresentado na 

petição inicial. 4. Diante disso, considerando que a inicial não foi instruída 

com toda documentação necessária para homologação do arrolamento, 

com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser 

emendada, a fim de que seja instruída com: a) acordo de partilha, firmado 

pelos próprios interessados ou por pessoa com poderes especiais para 

representá-los; b) certidões negativas expedidas pela Prefeitura Municipal 

de Cuiabá-MT, Primavera do Leste-MT e Chapada dos Guimarães; pelo 

Estado de Mato Grosso (PGE e SEFAZ) e pela Receita Federal do Brasil; c) 

certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); d) 

certificado de licenciamento e registro do veículo placa JZT0538. 5. 

Portanto, intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruam os autos com os documentos relacionados nesta decisão, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo. 6. 

Para dar celeridade ao feito, sem prejuízo do indeferimento da petição 

inicial, nomeio a requerente Argemira Ramos Pereira para exercer a 

função de inventariante, mediante compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função. 7. Indefiro a autorização para concessão de poderes à 

inventariante para movimentar as contas bancárias e promover o 

levantamento das joias dadas em garantia de penhor, uma vez que todo o 

patrimônio do inventariado deve responder pelo pagamento das dívidas. 

Além disso, não foram apresentadas provas da inexistência de dívidas 

com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, Chapada dos 

Guimarães-MT, Estado de Mato Grosso e a Receita Federal do Brasil. 8. 

Indefiro a gratuidade processual ao espólio, haja vista a existência de 

considerável patrimônio. No entanto, nos termos do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Estadual n. 7.603/2001, autorizo o recolhimento ao final do 

processo, mediante retificação do valor da causa, ao qual foi atribuído 

valor irrisório na petição inicial. 9. Retifique-se o cadastro do processo 

para que no polo ativo conste o nome de todos os requerentes, e para 

excluir a Defensoria Pública, visto que não participada na representação 

de qualquer das partes neste feito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

16.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004882-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA MARIA HARDMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA HARDMAN MEDINA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004882-52.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LINDA MARIA HARDMAN 

INVENTARIADO: LARISSA HARDMAN MEDINA DOS SANTOS Visto. 

Embora a ação de inventário negativo seja admitida pela doutrina e 

jurisprudência pátria, é necessário que seja demonstrado concretamente o 

interesse na declaração judicial. Neste sentido: INVENTARIO NEGATIVO. 

HIPÓTESE EM QUE O REQUERENTE NÃO APONTA NENHUM FATO 

CONCRETO E OBJETIVO QUE DEMONSTRE SEU INTERESSE EM 

PROCESSAR O INVENTARIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 

APELACÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 587009101, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio Medina Martins, 

Julgado em 25/08/1987) Emende-se, portanto, a petição inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, fundamentar a necessidade da propositura da 

presente ação de inventário negativo, sob pena de indeferimento da ação 

por ausência de interesse processual (CPC, art. 330, inciso III). Defiro à 

requerente a gratuidade processual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

16.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033623-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (REQUERENTE)

ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

JAIRO MARTINS BORGES FILHO (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO BORGES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033623-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE CASTRO 

BORGES E LIMA, MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES, JAIRO MARTINS 

BORGES FILHO, MARIA ANTONIA DE CASTRO BORGES, HILDEBRANDO 

MARTINS BORGES NETO, ANTONIO JOSE DE CASTRO BORGES, PEDRO 

JULIAO DE CASTRO BORGES, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES 

STABILE INVENTARIADO: APARECIDA DE CASTRO BORGES Visto. 1. 

Cuida-se de ação de arrolamento sumário proposta pelos filhos de 

Aparecida de Castro Borges, em que não foi observado o disposto no art. 

660, incisos I a III, do Código de Processo Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 

659 do Código de Processo Civil, que a partilha amigável celebrada entre 

capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, o que impede sua 

pronta homologação, sendo eles os seguintes: a) instrumento de 

procuração firmado pelo cônjuge supérstite; b) certidão de inteiro teor da 

matrícula do imóvel. 4. Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com 

toda documentação necessária para homologação da partilha. 5. Sendo 

assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve 

ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruam os autos 

com os documentos relacionados nesta decisão, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16.3.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020670-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE SOUSA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1020670-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HUMBERTO DE SOUSA 

ALENCAR REQUERIDO: LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO Visto. 

Cuida-se de ação de divórcio em que as partes informaram, em 

18.10.2017, a reconstituição do convívio marital, motivo pelo qual 

postularam a homologação de desistência da ação e a solicitação para 

que a averbação do divórcio não fosse realizada. É o breve relatório. D E 

C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Sem custas, uma vez que defiro às 

partes a gratuidade processual. Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se. Consta nos 

registros do processo alerta de 11.10.2017, com a informação da 

averbação do divórcio. Já o pedido de desistência somente foi 

apresentado no processo em 18.10.2017 (id. 10348074). Por isso, 

expeça-se ofício solicitando o cancelamento da averbação. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1027662-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LEITE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027662-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SEBASTIANA LEITE PEREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA 

FAZENDA, ESTADO DE MATO GROSSO Processo n. 1027662-20.2017. 

Visto. Sebastiana Leite Pereira da Costa propôs Ação de Alvará Judicial 

postulando autorização para levantamento de valor proveniente de 

restituição de imposto de renda de titularidade de Ubaldo Moreira da Costa, 

cuja herança é objeto do Processo n. 38546-96.2015.811.0041, de Ação 

de Inventário, em tramitação nesta Vara Judicial. É o relatório. D E C I D O. 

Cuida-se de ação de alvará judicial ajuizada com o propósito de 

levantamento de valor referente à restituição de imposto de renda de 

titularidade de Ubaldo Moreira da Costa, cuja ação de inventário já foi 

aberta. Preliminarmente, importa observar que o objeto desta espécie de 

ação se restringe à verificação da legitimidade dos interessados para a 

prática do ato pretendido, ou seja, para o levantamento do valor 

decorrente da restituição de imposto de renda. Portanto, são partes 

ilegítimas para figurar nesta ação a Fazenda Nacional e o Estado de Mato 

Grosso. Outrossim, verifica-se que foi aberto inventário, de modo que 

qualquer pedido relativo aos bens e direitos do inventariado devem ser 

formulados na própria ação de inventário, revelando, portanto a ausência 

de interesse processual para a propositura de ação de alvará com esse 

propósito. No mesmo sentido a jurisprudência: “ALVARÁ JUDICIAL - 

Levantamento de valores deixados em conta corrente pelo falecido- 

Extinção sem julgamento do mérito- Existência inventário em curso, em 

vista da existência de outros bens a inventariar- Inteligência do artigo 2º 

da Lei 6858/80- Falta de interesse processual, na modalidade adequação- 

Sentença mantida- Recurso desprovido.” (TJ-SP - APL: 

10021263120148260126 SP 1002126-31.2014.8.26.0126, Relator: Moreira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 208 de 519



Viegas, Data de Julgamento: 30/09/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/10/2015) Neste sentido a doutrina: “Verifica-se o 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. (...) De outra parte, o 

autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, 

o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação 

procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” (Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil 

Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista do Tribunais, pp. 700) Em 

conclusão, a presente ação de jurisdição voluntária não é o meio 

adequado para que o pedido aviado seja apreciado, carecendo, portanto, 

de interesse processual. Em face do exposto, diante da inadequação 

procedimental, DECLARO a carência de ação por ausência de interesse 

processual e, por força do disposto no art. 330, inciso III, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, para JULGAR extinto o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo da demanda, mediante 

exclusão das partes nele incluídas. Defiro a gratuidade processual aos 

requerentes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante baixa 

nos registros e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023871-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVISON OLIVEIRA DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA MOTTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

AUDRIA OLIVEIRA DA MOTTA (LITISCONSORTES)

ARIADNY OLIVEIRA PEDROSO (LITISCONSORTES)

JOSE OSMAR DA MOTTA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1023871-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELVISON OLIVEIRA DA 

MOTTA INVENTARIADO: MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA MOTTA 

Visto. Elvison Oliveira da Motta propôs Ação de Inventário em razão do 

falecimento de Maria Auxiliadora de Oliveira Motta. Na decisão proferida 

com id. 10327542, a ação foi convertida para o rito do arrolamento 

sumário, e determinada a emenda da petição inicial, a fim de que os autos 

fossem instruídos com os documentos imprescindíveis para o seu 

processamento. Na certidão com id. 12163033, foi certificado o decurso 

do prazo, sem que a inicial fosse emendada. É o relatório. D E C I D O. O 

inventário sob a forma de arrolamento, segundo o disposto no art. 659 do 

Código de Processo Civil, é ação que deve ser homologada de plano pelo 

juiz. Vê-se, por isso, que a ação de inventário sob a forma de arrolamento 

deve ser proposta com a documentação necessária para que seja 

homologada, ou seja, instruída com plano de partilha amigável e todos 

documentos necessários para comprovação do direito postulado. No caso 

em lume, apesar disso, foi oportunizada a emenda da inicial, 

assinalando-se prazo razoável e, mesmo assim, a ação foi abandonada. A 

inércia da parte autora, que não emendou a inicial, bem como não 

apresentou os documentos necessários, impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de 

Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 

284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á 

ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do 

CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405 – Grifou-se). Quanto ao julgado retro mencionado, ressalto que 

embora relativo ao Código de Processo Civil de 1973, mantem-se válido, 

visto que o texto das normas nele referidas não foram alterados no novel 

Digesto Processual de 2015. Em face do exposto, com fulcro no art. 319, 

inciso VI; art. 320, 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas, visto que foi 

deferida a assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033130-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033130-62.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

NELSON SERGIO RIBEIRO Endereço: RUA TUIUIÚ, 10, rua projetada 08 não 

e rua tuiuiu, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-580 

PARTE REQUERIDA: Nome: ROSANGELA BARBOSA DE SOUSA Endereço: 

RUA DOUTOR CELSO MENDES QUINTELA, 220, JARDIM SANTA ISABEL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78035-030 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 1205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para 

intimação da parte autora da DECISÃO prolatada neste processo, bem 

como para recolher, NO PRAZO DE 5 DIAS, diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de citação/intimação, devendo ser 

escaneada e juntada a via original no processo respectivo, via SISTEMA 

PJE, valor este que deverá ser depositado no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, Conta Corrente nº 14239-5 (conta dos oficiais de justiça). 

Advertência: A central de mandados aceita somente comprovante de 

pagamento realizado por meio de recibo original, emitido diretamente pelo 

Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido comprovante de 

depósitos efetuado por envelope, agendados, on line ou segunda via. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 de março de 2018. Gestora Judicial. 

Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018040-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. C. (REQUERENTE)

F. B. D. C. (REQUERENTE)

E. F. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERISLAINE DOS SANTOS OAB - RO8672 (ADVOGADO)

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. S. (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1018040-14.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ELISON 

FRANCISCO BONFIM CARVALHO Endereço: RUA CAVALEIRO DA ROSA, 

213, CONJUNTO RESIDENCIAL ESTRELA DO SUL, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79013-210 Nome: FABIANA BONFIM DE CARVALHO Endereço: RUA 

B, 133, JARDIM OITO DE ABRIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-112 Nome: 

LAUDICEIA SILVA CARVALHO Endereço: AVENIDA CIRÍACO CÂNDIA, 

462, qd 10, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-770 PARTE 

REQUERIDA: Nome: MAGNALVA BONFIM SILVA Endereço: 4, 202, LOTE 

23, JARDIM VITORIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-760 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência 

da expedição do ALVARÁS, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO 

SISTEMA PJE, em como da certidão retro. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,16 
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de março de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1278309 Nr: 1327-44.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO MOREIRA - OAB:21.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo n. 1327-44.2018.811.0041 – Cód. 1278309

Ação: Exoneração de Alimentos

Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Jovanildo Antonio da Silva, representado por sua 

mãe, em desfavor de Juliana Karen de Oliveira Silva, sob os argumentos 

apostos na inicial. (fls. 04/10).

Todavia, constato que por meio da Portaria 554/2016 – PRES, foi 

determinado que a partir do dia 07/11/2016 todos os processos de 

competência das unidades judiciárias descritas no artigo 1º da referida 

Portaria, devem, obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio 

do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Assim, em razão da determinação acima, não sendo mais possível o 

prosseguimento do processo fisicamente, a sua extinção é medida que se 

impõe.

Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo extinto o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

 Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá, 15 de março de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 152021 Nr: 10710-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:6397-E, LUIZ CESAR MATTOS RIBEIRO - 

OAB:1023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, é possível a imediata conclusão do processo, com a 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no que diz respeito 

à partilha, até porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, 

não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, 

ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Pelo exposto e 

com fundamento no art. 2015 do Código Civil homologo por sentença, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha amigável, 

em observância do que consta às fls. 44/50, 109/111 e 123/123v, salvo 

erro, omissão e eventuais direitos de terceiros prejudicados. Decorrido o 

trânsito em julgado, e, desde que confirmado o pagamento das 

custas/taxas judiciais, expeça-se o que ainda necessário, formal de 

partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s). No 

mais, observe-se, ainda, na íntegra, o determinado por este Juízo às fls. 

108, último parágrafo, no que diz respeito às “anotações e retificações” 

dos autos.Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda 

Pública “para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas. Custas processuais pelos requerentes.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 712111 Nr: 5194-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMSM, CMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCPM, EDERSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5.698-A/MT, IGOR GUERRA ROCHA - OAB:19.808/MT, JEFERSON 

VANDERLEI GEISS - OAB:16.818/MT, LÍGIA MÁRCIA DA SILVA - 

OAB:9.590-E/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o noticiado e postulado pela inventariante às fls. 851/852v, 

inclusive quanto à homologação do plano de partilha, fls. 852, “e”, 

primeiramente, intime-se a herdeira Closeny Maria Soares Modesto, para 

que tome ciência, oportunizando manifestação no prazo de dez dias. 

Após, voltem os autos conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1150187 Nr: 31815-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMBF, LN, ADSW, RDN, MLCN, RDAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGSDS, EDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:7.329B/MT, LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:7329/MT, RICARDO DE AZEVEDO WATZEL - 

OAB:20.173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863

 Vistos, etc.

 Atento ao noticiado e postulado às fls. 45 pela testamenteira e ao decidido 

às fls. 35, defiro, por ora, tão somente a expedição de ofício ao Banco 

Itaú, para que informe sobre a existência de valores em nome da falecida, 

Sra. Johanna Geertruida Schel de Schroder, fls. 04 e 09, e, em caso 

positivo, havendo ainda disponibilidade, que seja providenciada a 

transferência dos valores para a conta única do Poder Judiciário (TJMT), a 

serem vinculados a este processo.

 Oficie-se, fixando o prazo de cinco dias para resposta a este Juízo, sob 

as penas da lei.

 Com a resposta nos autos, intime-se a testamenteira para que tome 

ciência e manifeste no prazo de quinze dias, inclusive visando esclarecer 

quanto “o resultado da investigação de paternidade, para fins de 

prosseguimento-providências”, (cf. fls. 35), podendo requerer o que mais 

de direito.

 Após, dê-se vista à d. representante do Ministério Público e voltem os 

autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 887795 Nr: 21760-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSD, AAMD, PAMD, LTMD, AFD, JMRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12566, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Compulsando os autos observa-se às fls. 684/685, petição do herdeiro 

Phillipe Augusto M. Duarte e outros, objetivando a “exoneração das custas 

processuais”, com respaldo no artigo 90 do Código de Processo Civil.

 Ocorre que, não vejo como acolher esta pretensão de exoneração, 

inclusive tendo em vista que, na sentença prolatada às fls. 639/641v, e, 

não recorrida, fora expressamente determinado o seguinte:

 “Outrossim, considerando o que consta no plano de partilha, fls. 549/552, 

procedo a alteração do valor da causa para uma importância mais 

condizente, R$ 975.273,46, (novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e 

setenta e três reais e quarenta e seis centavos), fls. 552, para fins de 

pagamento das custas/despesas processuais, tendo em vista que diante 

do patrimônio partilhado não faz jus a benefício da justiça gratuita, fls. 15.” 

(cf. fls. 640v, último parágrafo)

 Assim sendo, e, não vislumbrando respaldo legal para a “exoneração das 

custas processuais”, nos termos em que pretendido às fls. 684/685, 

mantenho pelos próprios fundamentos o decidido na sentença, neste 

ponto, fls. 640v/641.

 Desta feita, se cumprido o determinado na sentença, quanto ao 

pagamento das custas/taxas judiciais, ressalvada a eventual necessidade 

de nova conclusão, expeça-se o necessário à satisfação do direito das 

partes interessadas, em observância do acordo trazido aos autos e 

homologado por este Juízo.

 Do contrário, se decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem nenhuma 

providência, ao arquivo com as cautelas de estilo, em observância 

inclusive do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 755622 Nr: 7664-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JE, RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI DALAZUANA - 

OAB:79.640/PR, DANIELI DALAZUANA - OAB:79.640/PR, PAULO 

ROMAS GODINHO - OAB:18.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº 7664-59.2016.811.0041 – Cód. 755622

Ação: Interdição

 Vistos, etc...

Constata-se dos autos que o Requerente e a Requerido/Interditando 

atualmente estão residido na cidade/Comarca de Almirante Tamandaré/MT.

 Dessa forma, insta registrar que nos processos de interdição, as medidas 

devem ser tomadas no interesse da parte, devendo a regra da perpetuatio 

jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais harmônica com os 

interesses da Interditanda e facilite o acesso do Juiz à incapaz para a 

realização dos atos de fiscalização da curatela.

Dito isto, declino a competência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o 

presente feito e determino a remessa do mesmo para a Comarca de 

Almirante Tamandaré/PR, a fim de que aquele Juízo possa melhor avaliar o 

pretendido nesta ação.

 Até porque, neste sentido, assim já se decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDIÇÃO 

- FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO INTERDITANDO - RECURSO 

PROVIDO.

 - O domicílio do interditando é o foro competente para ser ajuizado o 

pedido de interdição. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.12.299917-0/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 21/03/2013, publicação da súmula em 26/03/2013)

 Às providências, a fim de proceder à remessa com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito em Substituição legal

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034350-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MOREIRA DOS SANTOS (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 

ENTREVISTA DA INTERDITANDA, DESIGNADA PARA O DIA 21/03/2018 ÀS 

17:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034587-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. M. (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 

22/03/2018 ÀS 17:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004911-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES OAB - MT0014115A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar as partes acerca da sentença 

proferida nos autos (ID 12074173): "ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 200 do NCPC, HOMOLOGO o acordo (Art. 487, III do CPC), para que 

surtam seus jurídicos efeitos, celebrado entre as partes, Id nº 11975921, 

para EXONERAR o senhor JOSÉ AMÉRICO FERNANDES JÚNIOR do 

pagamento de alimentos em favor do senhor RAFAEL PEREIRA 

FERNANDES, conforme termo de acordo. Determino que se oficie a 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e à Secretaria de 

Gestão do Estado de Mato Grosso, para exonerar os descontos em 

relação a Pensão Alimentícios no holerite do servidor Sr. JOSÉ AMÉRICO 

FERNANDES JÚNIOR (matricula nº 38411) referente ao senhor RAFAEL 

PEREIRA FERNANDES. Ciência ao Ministério Público. Após o transito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 06 de março de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche - Juiz de Direito"

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021678-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

KETHLLEN HSTEFFANEN DE SANT´ANA SILVA (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 

23/03/2018 ÀS 16:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 877877 Nr: 15371-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINARTE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - 

OAB:117.882/SP, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAREM 

MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO DE 15 DIAS, DE FORMA SUCESSIVA, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE 05/03/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 857942 Nr: 60131-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EUSÉBIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE AUGUSTA KLEIN CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11.699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

JULIANA RIBEIRO MENDES - OAB:16.404/MT, RAPHAEL BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3ª DEFENSORIA

 Certifico que encaminhei duas vias de Mandado solicitado por Despacho 

para a Central de Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1222454 Nr: 12347-66.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPLM, NMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:17471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fernandes Corrêia de 

Goés - OAB:OAB/MT 16465

 Certifico que encaminhei duas vias de Mandado solicitado por Despacho 

para a Central de Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1273626 Nr: 28871-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA - 

OAB:74.762/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1273626

 Oficie – se ao juízo deprecante solicitando nova data de audiência, com 

as informações nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a 

cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1275591 Nr: 187-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:OAB-PE N°19.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1275591

 Oficie – se ao juízo deprecante solicitando cópias necessárias para 

instruir a presente missiva e nova data de audiência, com as informações 

nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1103494 Nr: 11930-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACY MARIA NOVIS MONTEIRO 

VANDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1103494

Intime-se a Inventariante para providenciar:

a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias 

de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002;

b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados;

c) – Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal 

em nome do de cujus.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Ciência ao Ministério Público.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 913062 Nr: 38903-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:OAB/MT 

1581, ELIANE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a)Ana Lúcia Ricarte OAB 

nº 4411, do desarquivamento do feito, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028181-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BENEDITA DA COSTA MOURA (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, tendo em vista a manifestação de ID 

12150870, impulsiono os autos para renovar a intimação do inventariante, 

nos termos da decisão de ID 11383247, a fim de que ele, no prazo de 20 

(vinte) dias, cumpra o item 3, da decisão de ID 9842296, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Cuiabá/MT, 15 de março de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029444-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CRISTIANE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

J. D. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIEGO ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado (ID 12153874), o 

executado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, se manifestar. 

Cuiabá/MT, 16 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002635-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILTON PERICLES ARAUJO OAB - MT18481/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FERRARI DELGADO (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 1002635-98.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

16 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002635-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILTON PERICLES ARAUJO OAB - MT18481/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FERRARI DELGADO (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, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML (3613-1205), agendei a realização de 

exame pericial com o(a) interditando(a) para o dia 27/08/2019, a partir das 

13:30 horas, a ser realizada no local em que o(a) interditando(a) está 

internado(a), qual seja, no(a) Hospital São Judas Tadeu (Avenida 

Tancredo, n.º 1.157, Jardim Califórnia, Cuiabá-MT, CEP 78065-230, 

telefone: (65) 2128-5400), oportunidade em que todos os exames e 

receitas médicas do(a) periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. 

Cuiabá/MT, 16 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005434-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ALVES PETRONILIO (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, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML (3613-1205), agendei a realização de 

exame pericial com o(a) interditando(a) para o dia 24/09/2019, a partir das 

13:30 horas, a ser realizada no local em que o(a) interditando(a) está 

internado(a), qual seja, no Hospital Santa Rosa (Rua Adel Maluf, n.º 119, 

Jardim Mariana, Cuiabá-MT, CEP 78015-200, telefone: (65) 3618-8000), 

oportunidade em que todos os exames e receitas médicas do(a) 

periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. Cuiabá/MT, 16 de 

março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000372-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT0003739A (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 EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1000372-30.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] REQUERENTE: LUCIMAR DE SOUZA SABINO REQUERIDA 

ERONDINA DE SOUZA SABINO CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia, 

classificada no CID 10 F20 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Portanto, em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, DECRETO A INTERDIÇÃO de 

ERONDINA DE SOUZA SABINO, qualificada na inicial, nomeando-lhe 

CURADORA sua filha LUCIMAR DE SOUZA SABINO, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, devendo ela assinar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 213 de 519



termo de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-se de 

assistir à interditada (requerida) nos atos negociais e patrimoniais (art. 85, 

da Lei 13.146/2015), devendo a curadora observar o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas 

Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos 

de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da interditada e da Curadora, 

a causa da colocação em curatela, ou seja, a necessidade de assistência 

para os atos negociais e patrimoniais, em razão de ser acometida de 

esquizofrenia, classificada no CID 10 F20, nos moldes do artigo 755, §3°, 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. As despesas processuais deverão ser pagas pela 

requerente, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no entanto, esta 

determinação, permanecer suspensa, em razão dela fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Publique-se, intime-se e 

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, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 16 de março de 

2018 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1278760 Nr: 1504-08.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FONSECA BORGES - 

OAB:24.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1504-08.2018.811.0041 – Código nº 1278760

Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Guarda com Pedido Liminar” proposta por CARLOS 

ALBERTO ASSUNÇÃO MORAES, em face de ANDRESSA DA SILVA E 

SILVA.

Os presentes autos foram redistribuídos a esta Terceira Vara de Família e 

Sucessões - Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista que o juízo da 

Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de 

Cuiabá/MT declarou-se incompetente para julgá-lo.

Entretanto, por força da Portaria n.º 554/2016 - PRES, a distribuição de 

novas ações, a partir de 07/11/2016, deverá ocorrer apenas pelo sistema 

PJE.

 Assim, deve o processo ser distribuído pelo sistema PJE, razão pela qual, 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, a fim de que este 

adote as medidas necessárias para digitalização e distribuição do 

processo através do Sistema PJE.

Sem custas e honorários.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá, 05 de março de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 870049 Nr: 9595-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRDS, ERF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO 

- OAB:9192/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, JAMILE 

CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494, JULIANA MACHADO 

RIBEIRO - OAB:15581/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, SILVANO 

MACEDO GALVAO - OAB:4699, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - 

OAB:7.149-B/MT, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - 

OAB:7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a certidão de fls. 75/76, IMPULSIONO os autos para intimar a 

PARTE AUTORA para, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1132585 Nr: 24113-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA, 

ARENIR NATALINA GUIMARÃES, ELIANE APARECIDA GUIMARÃES, 

JOELCIO BENEDITO GUIMARÃES, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, JOÃO 

JOARES GUIMARÃES FILHO, GILSON ALVES CAMPOS, LEONICE 

TEREZINHA GUIMARAES CAMPOS, ADAIL MARIA GUIMARÃES PEREIRA, 

ELENIR BENEDITA GUIMARÃES RIBEIRO, DEJANIR ELOÍSA GUIMARÃES DE 

MORAES, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, DEIZIENE ZATTAR BEZERRA 

GUIMARÃES, MARIA JOSÉ LOPES GUIMARÃES, MARCELO LEITE 

PEREIRA, CAROLINE FATIMA RIBEIRO, ADILSON JOSE LEITE PEREIRA, 

CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO, CLAYTON GUIMARAES LEITE PEREIRA, 

CLAUDEMIR TADEU RIBEIRO, CARLOS CIRILO RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA 

GUIMARÃES, ESPÓLIO DE JOÃO SOARES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:12.377-A/MT, DAMARIS CHAVES NEGRÃO - OAB:OAB-MT 

12.377-A, RENATA JOANA DARC CAMILO - OAB:12018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:12.377-A/MT, RENATA JOANA DARC CAMILO - OAB:12018

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o Alvará já expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1132092 Nr: 23912-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMDC, GKDMC, GHMC, JDMHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS 

MAMORE - OAB:21436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para se manifestar 

quanto aos descontos a título de pensão alimentícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 406107 Nr: 38308-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEM, PFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677, JANETE POZZA - OAB:9342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, MARIA APARECIDA LUORO TEXEIRA - OAB:22735/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o Auto de Avalição de fls. 303/304 e em obediência à decisão de 

fls. 291, IMPULSIONO os autos para intimar as partes para, no prazo legal, 

sobre ele se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 844052 Nr: 47917-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFLT, GFLT, WFLT, AFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493/MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, nada 

obstante a manifestação de fls. 101/104, compulsando os autos não 

verifiquei nenhuma ordem para protesto referente ao débito que foi 

executado nos autos, pelo que impulsiono os autos para intimar o 

procurador da parte executado, cientificando-o das informações acima e, 

após, nada sendo requerido no prazo legal, para retornar o feito ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005016-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO BORGES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005016-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZA LEONTINA ANDRADE 

RIBEIRO REQUERIDO: SAULO BORGES RIBEIRO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Prestação de Contas, na qual a autora não promoveu o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, e também não requereu os 

benefícios da assistência jurídica gratuita. Acerca da hipossuficiência, 

verifica-se que a autora é médica, funcionária pública aposentada e 

empresária, de forma que, não há como presumir que a parte seja 

hipossuficiente, conforme preleciona o art. 99, §2°, do CPC. Portanto, 

intime-se a autora 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, 15 de março de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005229-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE MORAES VILLALBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005229-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANGELICA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: RENATO DE MORAES VILLALBA Vistos, etc. 

Verifica-se que o documento nomeado como “petição inicial” (ID 

12022393) na verdade trata-se de uma petição de habilitação nos autos, 

endereçada ao processo de nº 1034012-24.2017.8.11.0041, que tramita 

perante esta Vara de Família e Sucessões. A petição deveria ter sido 

juntada diretamente nos autos de nº 1034012-24.2017.8.11.0041, todavia, 

por algum equívoco do advogado no sistema PJE, a petição foi distribuída 

como uma nova ação. Assim, determino o arquivamento do presente feito, 

advertindo o advogado subscritor da petição que deverá promover a 

juntada correta dos documentos diretamente nos autos aos quais se 

referem. Promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036472-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSIMEIRE PINTO DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(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: "Ante o exposto, ausente 

a probabilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, a teor do que 

preceitua o art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango 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: 1014154-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOSTENES RODRIGUES BRASIL JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANNIE DE PAULA TURRIONI OAB - GO41684 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028591-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO NUNES FERREIRA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030928-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ (IMPETRANTE)

WELLINGTON CAMPOS GUSMAO (IMPETRANTE)

ODNIS GONCALVES RAMOS (IMPETRANTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)
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PAULO HENRIQUE CINTRA DA SILVA (IMPETRANTE)

TERGIO ALCINDO DA SILVA (IMPETRANTE)

LEHU WANIO DE ARAUJO (IMPETRANTE)

ODMILSON GONCALVES RAMOS (IMPETRANTE)

EDER EDUARDO DA SILVA (IMPETRANTE)

WALACI MAIK CASTRO DE JESUS (IMPETRANTE)

RONYS DA SILVA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030928-15.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE CINTRA DA 

SILVA, TERGIO ALCINDO DA SILVA, WELLINGTON CAMPOS GUSMAO, 

PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ, ODNIS GONCALVES RAMOS, 

MARCIO JOSE DA SILVA, ODMILSON GONCALVES RAMOS, LEHU WANIO 

DE ARAUJO, WALACI MAIK CASTRO DE JESUS, EDER EDUARDO DA 

SILVA, RONYS DA SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por ALINE BRAGA ROCHA contra ato indigitado 

coator da lavra do EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, SECRETÁRIO 

DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e da SECRETÁRIA DE GESTÃO 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinada a sua convocação para 

nomeação e posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - 

Auxiliar de Serviços Gerais, previsto no Edital de Concurso Público nº 

001/2015 – Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT. Declarada de 

oficio a incompetência do juízo de primeiro grau, os autos foram remetidos 

para ao Tribunal de Justiça, que determinou seu retorno, ante a 

ilegitimidade passiva do Secretário de Estado para figurar no mandamus 

(ID. 10136470). Com a inicial vieram documentos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso 

III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister 

a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração 

sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in 

mora). Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às 

especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram 

configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários 

para a concessão liminar. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder 

Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente 

atendo-se à juridicidade. A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – 

INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE 

CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – 

NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. A competência do Poder Judiciário limita-se ao 

exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do 

descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo 

vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na 

atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca 

examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade 

ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão 

objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os 

critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso 

público, e ainda violar o princípio da isonomia.” (Ap 9157/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 

29/05/2017)” (negritei) ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar, por não 

vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. 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 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, 15 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006552-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCINEA DA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853390 Nr: 56084-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.225/MT

 Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825677 Nr: 31654-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J N MATOS NETO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ALMEIDA GIL - 

OAB:7.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 825677 – Mandado de Segurança

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação mandamental ajuizada por JN MATOS NETO – ME, em 

face de COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO DO DETRAN/MT, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

 Tentada a intimação do requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, não foi possível encontra-lo no endereço 

informado nos autos (fl.31).

 É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada in casu que não a sua extinção, em 

virtude do abandono da causa pela parte requerente, cuja localização se 

mostra impossibilitada na espécie.

 No caso versando, o desinteresse do autor está mais do que 

demonstrado nos autos, vez que tentada sua intimação pessoal no 

endereço constante no processo para manifestar interesse no 
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prosseguimento do feito, não foi possível localiza-lo (fl.31).

 É cediço que se presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas 

ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação 

ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificações temporária ou definitiva.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.

 Custas processuais e honorários advocatícios indevidos.

 P.I.C.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 743475 Nr: 40455-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANOR JOAQUIM GOMES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORES DE ENSINO, INSTRUÇÃO E 

PESQUISA E DA AGÊNCIA CENTRAL DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada 

para os devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 847876 Nr: 51334-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATALINA DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, PREFEITO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada 

para os devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863461 Nr: 4383-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILHA DA SILVA CAMPOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSA MONTEIRO MOTA - 

OAB:16401/MT, ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE 

SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 863461 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 80/84 e 112/117.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855329 Nr: 57791-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADORACY DE SOUZA CARVALHO, CECILIA MELOTO 

DUARTE, DEOLINDA CELINA FERNANDES DE ALENCASTRO, CLEUSONYR 

ALOISIO FERREIRA, ELMINDA NORA DE SOUZA, EVANIR DE ASSUNÇÃO 

OLIVEIRA, MARIA DE MOURA CAVALCANTE, MARIA DA PENHA ROCHA, 

JOSEFINA DE CAMPOS VIANA, LUCI SILVA DA GUIA, NERI GALLIANI 

GRISOLIA, NEIDE ARRUDA FAVA, JOSE GETULIO DA SILVA, MIGUEL 

ALCANJO MARTINS, PEDRO SANTANA DE BARROS, OIDES RODRIGUES 

NAZARIO, NEUZIR MARIA DE ASSIS, NEUSA IVA DE ALMEIDA, ODILZA 

BRASILIANA DA COSTA FERREIRA, ROSANA MARISA CÂNDIDA 

LAMEIRA, UBIRATAN TEIXEIRA OZORIO, NESTOR DIAS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Autos n.º 855329 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Sobre a exceção de pré-executividade oposta às fls. 647/650v, 

manifestem-se os exequentes, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 796629 Nr: 2984-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO RIBEIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Autos n.º 796629 – Embargos à execução

Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte embargada, no prazo de 10 (dez) dias, devendo requerer o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824147 Nr: 30224-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHL ELETRO HIDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICIT. DA 

SECR. DE EST. DE TRANP. E PAV. URBANA SETPU, SECRETARIA DA 

SECRET. EXEC. DO NUCLEO DE TRANSITO, TRANSPORTE E CIDADES DO 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER MENDONÇA DE ABREU - 

OAB:1087/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 824147 – Mandado de Segurança

 Vistos etc.

Intime-se o subscritor da peça processual de fl. 185, para trazer aos 

autos o instrumento que lhe outorga poderes para postular a providência 

requerida na referida peça processual, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823294 Nr: 29404-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE FORTE IMPERMEABILIZANTES DE SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTROLE ADUANEIRO E 

TRANSPORTADORA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIN ROBERTA DE FREITAS 

DINIZ - OAB:15.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que 

ordenou a liberação das mercadorias apreendidas ilegalmente e descritas 

no Termo de Apreensão e Depósito n. 1066161-0. Extraiam-se cópias 

desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a 

pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a 

letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 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. 

Sem custas e honorários.P.I.C.Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856916 Nr: 59165-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FLORIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI CARLOS SANCHES - 

OAB:17702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n.º 856916 – Cautelar

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora a manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 712475 Nr: 5471-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVALDO FERREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVALDO PEREIRA DE 

ASSUNÇÃO - OAB:12.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Autos n.º 712475 – Cautelar

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784964 Nr: 38797-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA TAVARES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Autos n.º 784964 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte embargante, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858457 Nr: 411-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONISETE FERNANDES SANTOS, MARIA NAZARETH 

RODRIGUES LOPES, MILSOLANGE ALVES ANDRADE, MARIANA 

NOMIYANA CARAVIER, NEUZA ALVES DOS ANJOS, NORETE DIAS 

CAMPOS DA SILVA, RITA FERNANDES SOARES, OSMARINA ORSOLI 

NUNES, VICÊNCIA SARDINHA DA COSTA, WALDELÚCIA MARIA SILVA 

PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes
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 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 726577 Nr: 22391-57.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ROQUE NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ).Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855835 Nr: 58221-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA MARIA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Autos n.º 855835 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, determino que o Estado seja intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o documentos mencionados à fl. 215.

Após, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710462 Nr: 3420-24.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALINA VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FRANCISCO BELO 

GALINDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ).Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 344131 Nr: 14231-48.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931

 Autos n.º 344131 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se o expert nomeado, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850729 Nr: 53755-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR LEGRAMANTI, ALEXANDRE FREITAS SIQUEIRA, 

ARCIMA ZATTAR BATISTA, ALTAMIRO DE BRITO SILVA, AROLDO DA 

SILVA AVILA COSTA, DEBORA OLIVEIRA MARTINS, JULIANO REIS 

RANGEL CORREA, DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA, HUMBERTO 

GONÇALO DA SILVA, FÁBIO DE SOUZA ANDRADE, IVANILDO 

DORCELINO, LUCIVALDO SILVA RODRIGUES, MARINETE BARBOSA DOS 

SANTOS, EDSON ROBERTO PEREIRA, SIMONE ZAGO CAMARGO, 

MARÇAL MARTINS DE ASSUNÇÃO, WELLINGTON DOS SANTOS SOUSA, 

WILSON FERREIRA DA SILVA MARQUES, JAIME DIAS CANDIDO, TEÓFILO 

COUTO MARQUES, WALDISON MIRANDA DA SILVA, RAFFAEL WILLIAN 

MONTEIRO DE OLVIVEIRA, MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO, NILCIANE 

VIANNA RAMOS DA SILVA, TANIA NOEMIA COSTA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 883160 Nr: 18641-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LEONIDA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 883160 – Liquidação de sentença

Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 370776 Nr: 7343-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO DE BELÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:22999/DF, DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B/MT, 

LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Autos n.º 370776 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados no na sentença de fls. 

142/144.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856817 Nr: 59071-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSMAR DOURADO BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MOURA - 

OAB:8714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 856817 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Defiro o pedido de 66/66v, cumpra-se conforme solicitado.

Após, nada sendo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 892046 Nr: 24581-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RODRIGUES, MARIA GUILHERMINA 

DA SILVA, MONICA DA SILVA ORMOND, MAURA PEREIRA MARQUES, 

MARIA PEREIRA, MARIA ARLETE DA SILVA, MARIA TEREZA DORILÊO DE 

PAULA MOREIRA, MONICA BUZELLE, MARY PINTO DA SILVA, MARIA 

DAS GRAÇAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 892046 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 490/495 e 547/554.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859542 Nr: 1372-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 859542 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 41/46v e 100/106.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 845738 Nr: 49394-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ FERREIRA FIGUEIREDO LAURO, ZAIRA BATISTA 

DA SILVA, HERÔNIA ALVES DE SOUZA, ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA 

RONDON, CLEBER ARANTES DO CARMO, GEORGE SALVADOR BRITO 

ALVES LIMA, JUREMA AMÂNCIO DE FIGUEIREDO NEGRÃO, MAILZA 

PEREIRA DE SOUZA, ELIZABETH DE OLIVEIRA COUTINHO, ZENAIDE 

FERREIRA CAMARGO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Impulsiono esses autos para intimar a parte autora para requrer o que 

entender de direito sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 64156 Nr: 4233-13.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLEUZA ZORGETTI 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:3211/MT

 Autos n.º 64156 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco), promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 
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cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020976-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO DE BARROS OAB - MT16679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos etc. Sobre o petitório de Id. 12263643 e documentos que 

o acompanham, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000185-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. Intime-se a parte autora para ratificar o pleito de Id. 

11979387 ou manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043452 Nr: 43242-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEC. DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059775 Nr: 50931-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA AGENCIA DE SERVIÇO 

ESPECIALIZADO AO CONTRIBUINTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446966 Nr: 21134-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10.625MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ M. DE SIQUEIRA 

- OAB:0416332

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793422 Nr: 47535-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA QUEIROZ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708657 Nr: 1758-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THAMEYA LOURENCO 

BARBOSA SILVA - OAB:297478/ OAB SP

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016751 Nr: 30463-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEMAR MOURÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960833 Nr: 5188-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. SALES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUB-PROCUR. GER. DA SUB-PROC. DED 

PRETAT. DA PROC. GER. MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055685 Nr: 49040-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANDA FAVERO FURIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA AGUIAR DA 

CUNHA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 19.678, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050857 Nr: 46857-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033959 Nr: 38626-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA IVO LEITE NUNES, SILVANA APARECIDA FREDDI 

ALVES, SILVANA REGINA VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057833 Nr: 49965-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMACI DE FREITAS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020929 Nr: 32404-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742405 Nr: 39294-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE CONTINI MORGENSTERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745503 Nr: 42652-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBORIO ALBERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE LIMA, AURIMAR 

BUZIQUIA DE LIMA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037439 Nr: 40295-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA JACINTO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936972 Nr: 53075-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024703 Nr: 34147-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARINA CAMARGO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035866 Nr: 39527-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro Dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057917 Nr: 49997-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITTENBERG SOUZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716051 Nr: 9247-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RONDON ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - Proc. Federal - OAB:SIAPE/1873410

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922187 Nr: 44678-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME SILVEIRA CASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750744 Nr: 2476-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, LUIZ ANTONIO 

ARAUJO JUNIOR (PROC MUNICIPAL) - OAB:12.244-B, RENATA 

MACIEL CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006261-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSEBIO VIA NETTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (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 DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1008310-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (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 (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1002651-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE:"(...) INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, preenchidos os 

requisitos legais, CONCEDO a ordem liminar e, determino aos requeridos 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ que viabilizem 

INCONTINENTEMENTE, o fornecimento à Requerente do fármaco “ 

VECTIBIX 450MG (PANITUMUMAB)”, nas dosagens e quantidades 

indicadas na prescrição médica, e assegurem a continuidade do 

tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da autora, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para a paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Intimem-se os 

requeridos na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, o Secretário 

Municipal de Saúde, o Gestor Estadual do SUS – Sistema Único de Saúde, 

bem como, o Gerente da Unidade Farmácia de Demanda Especializada, 

situado na Rua Thogo Pereira da Silva, n. 63, Centro, nesta Capital ou 

outros responsáveis legais, que lhes façam as vezes, para conhecimento 

e providências, com a urgência que o caso requer, bem como, na 

oportunidade, cite-os, para querendo, apresentarem defesa, no prazo 

legal. Concedo à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro 

no art. 98 do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar a 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). 

Expeça-se o necessário, com urgência, devendo a ordem ser cumprida 

por Oficial Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029727-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIS MOREIRA FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnicade Mato 

Grosso (POLITEC/MT) (IMPETRADO)

Rogers Elizandro Jarbas (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para: COMPLEMENTAR O VALOR DE DILIGÊNCIA, referente á 

parte Politec, 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), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035903-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE PAULA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/-O (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico a necessidade de produção de prova pericial 

conforme requerido pelas partes, razão pela qual passo a sanear o feito. 

A preliminar levantada pelo requerido em sede de contestação será 

analisada quando do julgamento de mérito da ação, portanto declaro-o 

saneado. Fixo como ponto controvertido a comprovação da incapacidade 

laboral da Parte Autora, bem como que a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, motivo pelo qual DEFIRO a produção de prova 
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pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e seguintes do 

CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, 

telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos moldes da Resolução nº 

232/2016 do CNJ. Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006519-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA COORDENADORA DA COORDENADORIA DE 

GESTAO DE PESSOAS - SEJUDH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JUAREZ 

DA SILVA contra ato dito coator praticado pela COORDENADORA DA 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS SEJUDH. Analisando os 

autos, verifico que não constam os documentos pessoais do requerente e 

comprovante de endereço, indispensáveis à propositura da ação. Deste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da 

economia processual, faculto à parte autora emendar a inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar os documentos mencionados. Decorrido 

o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037116-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT0015398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000935-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGDENIER DAIXUM OAB - RJ126337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVAN DILBERTO FERNANDES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1000927-47.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Certifique-se a senhora 

gestora quanto à tempestividade da impugnação. Intimem-se as Partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos 

para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887214 Nr: 21400-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIR OLIVEIRA ITACARAMBY, MAYZA OLIVEIRA 

ITACARAMBY, MERILENA ZATTAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 88024 Nr: 3857-56.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR MARQUES DE LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, francisco de assis - OAB:3108/MT

 Vistos,

Defiro o requerido à fl. 154.

Após, retorne os autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006578-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA BOANEZ DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Retificação de Jornada de Trabalho c/c 

Danos Materiais e pedido de Tutela de Evidência ajuizada por TARCILA 

BOANEZ DO PRADO FLORENCIO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação 

da tutela jurisdicional para que seja determinada a regularização de sua 

jornada de trabalho para 30h (trinta horas) semanais, com os 

consequentes benefícios remuneratórios. Conta a Requerente que é 
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servidora aposentada no cargo de Professora da Educação Básica, 20 

(vinte) horas/aula semanais, desde 18/11/2009. Relata que com o advento 

da Emenda Constitucional nº 12, a Constituição do Estado de Mato Grosso 

passou a adotar a jornada única de 30 (trinta) horas/aula semanais para 

os ocupantes do cargo de Professor da Educação Básica. Informa que o 

Requerido deveria ter realizado a transposição de todos os profissionais 

que se enquadravam em 20 (vinte) horas/aula semanais para 30 (trinta) 

horas/aula semanais, assim como procedeu com os profissionais que 

laboravam em regime de 40 (quarenta) horas/aula semanais, porém isso 

não ocorreu. Sustenta que o MTPREV vem reconhecendo o direito dos 

profissionais que ainda se encontravam no regime de 20 (vinte) horas/aula 

semanais, tanto no sentido de transpor para 30 (trinta) horas/aula 

semanais, como para reparar financeiramente o valor que estes 

profissionais deixaram de receber antes do enquadramento, contudo não 

tem julgado de forma igual os requerimentos, uma vez que o seu restou 

indeferido sob o argumento de ausência de previsão legal. Requer a 

concessão da tutela de evidência fundada na Súmula Vinculante do 

Colégio dos Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso e precedentes do TJMT. Com a inicial vieram documentos. É o 

relatório. Decido. É cediço, por força da regra do art. 311 do CPC, que a 

tutela de evidência deve ser concedida independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, podendo o juiz decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos 

incisos II e III. Nesse sentido as elucidações de Daniel Mitidiero: “Como 

regra, a concessão da tutela de evidência depende do cotejo entre as 

posições jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação 

que será oriunda a noção de evidência. Isso porque a base da tutela de 

evidência está ligada ao oferecimento de defesa inconsistente – que 

normalmente pressupõe o seu exercício. Ocorre que em algumas 

situações o legislador desde logo presume que a defesa será 

inconsistente (art. 311, II e III). Nesses casos, em que a defesa 

provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de 

tutela de evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único). Nos demais 

casos a concessão de tutela de evidência só pode ocorrer depois da 

contestação.” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 

p. 1380, 3ª ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016). Ocorre que, apesar de pleitear a tutela de evidência com base no 

inciso II do CPC (única hipótese apontada pelo autor em que caberia a 

análise da liminar em tutela de evidência), o Requerente não trouxe as 

alegações que pudessem ser comprovadas apenas documentalmente e 

nem demonstrou que a tese estaria firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante (hipótese do inciso II). Ressalte-se que 

a decisão exarada pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso não é súmula vinculante. Posto isso, não sendo 

possível a análise liminar antes da contestação, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Deixo para momento oportuno a apreciação da 

conveniência da realização de audiência de conciliação, tendo em vista as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016 e da dispensa manifestada pela Requerente na inicial. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da justiça gratuita com 

fulcro no art. 98 do CPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015678-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON SANTOS CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO INDEA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015678-39.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: ADIMILSON SANTOS 

CARVALHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT, DIRETOR 

ADMINISTRATIVO DO INDEA Vistos. Intime-se a parte impetrante para que 

se manifeste acerca do pedido de extinção formulado pela parte impetrada 

(Id. 8309477 ), em razão da perda superveniente do objeto da presente 

ação. Após, concluso. Cuiabá, 16 de março de 2018. PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 907406 Nr: 35170-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual 

os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, com as necessárias 

alterações na distribuição do processo.Cuiabá, 15 de março de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 896391 Nr: 27296-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - SUAC DA SEFAZ - MT, GERENTE DA 

CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:, 

NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se os termos da decisão de fls. encaminhando os autos para a 

Vara de Execução Fiscal, posto que o agravo insterposto sequer chegou 

de ser conhecido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 386980 Nr: 23058-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANTI INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO 

RIBAS - OAB:15.772/PR, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão proferida à fl. 634, intimando o executado 

para, querendo, manifeste-se acerca dos calculos apresentados pelo 

credor.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 906629 Nr: 34659-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DA 

COMARCA DE CUIABA /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC

 Desta forma, estando patente a intempestividade da ação mandamental, o 

reconhecimento da decadência é medida que se impõe.Com essas 

considerações, e tudo o mais que consta nos autos, nos termos do artigo 

487, inc. III, do Código de Processo de Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo em face da decadência ora reconhecida.Isento de custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se os presentes autos com as baixas e 

anotações necessárias.P. R. I.Cuiabá-MT, 15 de março de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877444 Nr: 15084-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI DE MELO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, LOZIL 

MESQUITA DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA DA SILVA, JHONATAN WELDER 

DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDETENS os pedidos para: a) condenar o Requerido Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), bem como para condenar, solidariamente, os 

Requeridos Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva e de Jonathan 

Welder da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de 

poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula nº 362 

do Superior Tribunal de Justiça); c) condenar todos os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais 

no montante de R$828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), devidamente 

acrescido de juros da caderneta de poupança e de correção monetária 

desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Sem custas. 

Condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula nº 326 do Superior 

Tribunal de Justiça). Ressalta-se, contudo, em face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor dos requeridos Lozil Mesquita de Oliveira, 

Ana Claudia da Silva e de Jonathan Welder da Silva, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da referida parte, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 

3º, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de março de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 773435 Nr: 26589-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVE PINHO - 

OAB:12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança e correção 

monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula nº 362 do Superior 

Tribunal de Justiça).Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da 

condenação.Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do 

artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C.Cuiabá, 15 de 

março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 786971 Nr: 40883-63.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO RENATO CALABRÓ - 

OAB:252.715/SP, FABRICIO PARZANESE DOS REIS - OAB:203.899/SP, 

LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - OAB:124.071/SP, RUBENS 

JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - OAB:110.862/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT

 Vistos.

Sobre o pedido de fls. 536, manifeste-se o Requerido, em 5 (cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 376819 Nr: 13001-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RODRIGUES, MARIA DOS ANJOS DE 

A.BEZERRA, MARIA ELISA BUFULIN GONÇALVES, MARIA ESTELA 

PINHEIRO, MARIA EUDES BARBOSA, MARIA ELOISA SANTIAGO 

GUIMARAES, MARIA GOUVEIA LARA, MARIA EXPEDITA GREGORIO DOS 

SANTOS, MARIA FELIZARDA GUIMARAES GOUDINHO, MARIA FERREIRA 

DE ASSIS, MARIA FLORA DA SILVA WEBER, MARIA GONÇALVES DOS 

SANTOS, MARIA IGNES GONÇALVES, MARIA JOQUEBEDE LEITE MENDES, 

SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, 

MARIA JOSÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Diga a Fazenda Pública.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838087 Nr: 42812-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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PROCESSO Nº 42812-97.2013.811.0041 - CÓDIGO: 838087

Vistos e etc.

Intime-se o AUTOR para impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada sendo manifestado pelo requerente, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 833191 Nr: 38673-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU JOSE CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 15 de março de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 94946 Nr: 11553-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Assim, HOMOLOGO os valores apresentados pela CONTADORIA 

JUDICIAL para que operem seus jurídicos e legais efeitos.Preclusa essa 

sentença homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação 

da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

a Resolução nº 115 do CNJ, determino a expedição do oficio requisitório 

(art. 535, §3º, inciso I do CPC/2015) ao Tribunal de Justiça, no valor 

supramencionado.Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de 

levantamento da quantia depositada e demais correções monetárias que a 

parte Exequente tiver direito.Intime-se o Exequente para informar se a 

dívida encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio será 

interpretado como quitação total.Cumpra-se, expedindo o que for 

necessário.Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1045472 Nr: 44105-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉGLIS ARANTES MENDONÇA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual, julgando extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 16 de 

março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 937165 Nr: 53176-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO - 

OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.Em sendo 

mantida a presente decisão, após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente alvará para liberação do valor do depósito judicial em favor do 

Requerido, sem prejuízo do direito de cobrança, pelas vias próprias, de 

eventuais diferenças ainda devidas. Nada mais sendo vindicado pelas 

partes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 16 de 

março de 2018.Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018259 Nr: 31051-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DAS NEVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942064 Nr: 55780-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA LUZIA ZIMERMANN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820877 Nr: 27096-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BATISTA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912794 Nr: 38725-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVARES BARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027028 Nr: 35356-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CABRAL ROSA LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030605 Nr: 37060-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA TAKAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062988 Nr: 52338-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869975 Nr: 9538-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOAMORTE SOARES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934125 Nr: 51483-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJELAINE ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006638-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO OAB - MT0015055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006638-96.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARAES IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por Diego Arruda Vaz Guimarães, devidamente 

qualificado na inicial, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Aduz, em síntese, que diante 

dos recentes fatos envolvendo o possível recebimento de vantagens 

ilícitas pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, os vereadores decidiram por 
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instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o ocorrido, 

obtendo as nove assinaturas necessárias para a instauração. Assevera 

que após atingir o número mínimo de assinaturas e protocolizar o 

requerimento administrativo, diversos vereadores da base aliada do 

Prefeito Municipal apuseram, intempestivamente, suas assinaturas no 

requerimento, com o fito de vir a integrar a comissão e favorecer seu 

aliado. Destaca que os Vereadores Adevair Cabral e Mário Nadaf, que 

assinaram o requerimento após o protocolo, foram escolhidos para 

compor a comissão, em franco descompasso com a legislação de 

regência. Em face do exposto, requer a concessão de liminar para 

suspender os efeitos da Resolução nº 15, de 16 de novembro de 2017, 

suspendendo-se, outrossim, o prazo para início e conclusão dos trabalhos 

da comissão parlamentar de inquérito criada por meio do Requerimento nº 

001/2017. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Para o deferimento de liminar em mandado de 

segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora”. 

Analisando detidamente as circunstâncias do caso concreto, entendo 

como evidenciados os requisitos necessários à concessão da liminar. 

Conforme se observa da segunda via do requerimento administrativo 

protocolizado em 07/11/2017 (Id. 12248537), constam apenas nove 

assinaturas no documento. Porém, da via original de protocolo que passou 

a integrar os autos do processo administrativo (Id. 12248889 – págs. 

7-23), verifica-se que foram apostas várias assinaturas em momento 

posterior ao protocolo do requerimento, dentre elas as assinaturas dos 

vereadores Adevair Cabral e Mário Nadaf, que foram escolhidos para 

integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme se observa do 

teor da Resolução nº 15, de 16 de novembro de 2017, publicada no Diário 

Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso em 21 de 

novembro de 2017 (Id. 12248830 – págs. 43-44). Em face desse contexto, 

tenho como configurado o fumus boni juris, pois, a aposição intempestiva 

de assinaturas no requerimento administrativo por membros da base aliada 

do investigado e a escolha de dois destes membros para integrar, em 

maioria, a Comissão Parlamentar de Inquérito, se revela como medida de 

legalidade duvidosa, além de aparentemente afrontar aos princípios da 

legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Com efeito, permitir que a 

Comissão Parlamentar de Inquérito seja composta por uma maioria que 

sequer assinou tempestivamente o requerimento primitivo, com aparente 

propósito de beneficiar o investigado, se me afigura como medida de 

legalidade duvidosa, notadamente em face do disposto no artigo 59, § 1º, 

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, in verbis: “Art. 59. 

Omissis. § 1º O Presidente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

contado da criação da CPI, publicará resolução de sua constituição, 

especificando o fato a ser investigado, os Vereadores que a constituirão, 

escolhidos dentre os que assinaram o pedido e ouvidos os líderes 

partidários, e o prazo de sua duração, que não será superior a 120 (cento 

e vinte) dias, prorrogáveis a juízo do Plenário.” O periculum in mora, por 

sua vez, decorre do fato de que a continuidade da CPI formada de maneira 

aparentemente irregular e com composição viciada, com maioria de 

membros da base aliada do investigado que não assinaram o requerimento 

primitivo antes da data de protocolo, pode comprometer a seriedade dos 

trabalhos, resultando na prolação de decisão final tendenciosa e parcial, 

incompatível com a realidade e gravidade dos fatos investigados. Assim, 

diante da aparente ilegalidade dos fatos objurgados, é de rigor a sua 

suspensão até decisão de mérito. Isto posto, defiro a liminar, para 

suspender os termos da Resolução nº 15, de 16 de novembro de 2017, 

suspendendo, outrossim, o prazo para início e conclusão dos trabalhos da 

Comissão Parlamentar de Inquérito criada por meio do Requerimento nº 

001/2017. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações em 

10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos para, querendo, ingressar no feito. Por fim, colha-se o 

parecer ministerial. Cumpra-se, inclusive por Oficial Plantonista. 

Intimem-se. Cuiabá, 16 de março de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005954-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERNAMBUCO SALIN OAB - SP170872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005954-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO CARLOS DE 

FIGUEIREDO FERRAZ, LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ, ANTONIO CARLOS DE 

FIGUEIREDO FERRAZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Tutela 

Antecipada Antecedente formulado por Antônio Carlos de Figueiredo 

Ferraz, Lia de Figueiredo Ferraz e João Carlos de Figueiredo Ferraz 

Castanho em face do Estado de Mato Grosso. Aduzem, em síntese, a 

abusividade na avaliação da Fazenda Santa Cruz para fins de apuração 

da base de cálculo do ITCD, asseverando que haviam atribuído ao imóvel o 

valor de R$ 6.504.926,40, enquanto o Requerido avaliou o imóvel em R$ 

33.126.939,00, majorando sobremaneira o valor do ITCD a ser pago. Em 

razão do exposto, requerem a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecedente para afastar a exigência do pagamento do ITBI como 

condição para o registro do imóvel descrito na petição inicial ou, 

alternativamente, para determinar a emissão das guias de dispensa de 

pagamento ou das guias calculadas com base no valor apurado pelos 

Requerentes, determinando ao cartório competente que registre a partilha 

na matrícula do imóvel. É o relatório. Fundamento e decido. Para o 

deferimento da concessão da tutela de urgência, a legislação de regência 

impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a 

saber: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade da 

existência do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Do cotejo dos argumentos do Requerente com a 

documentação apresentada, não vislumbro a existência dos requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência em caráter antecedente. 

Pelo que se observa da petição inicial, existe gritante discrepância entre a 

avaliação efetuada pelos Requerentes e aquela apresentada pelo 

Requerido, devendo prevalecer, ao menos nessa seara de cognição 

sumária, a avaliação do Requerido, que é dotada da presunção de 

legitimidade inerente aos atos administrativos. E para corroborar esse 

entendimento, friso que a avaliação conferida pelos Requerentes, no valor 

de R$ 6.504.926,40, por uma área de 8.604,4755 ha, resultaria no valor de 

aproximadamente R$ 755,99 por hectare, quantia esta que se afigura 

aparentemente abaixo do valor de mercado do imóvel, afastando a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do 

direito alegado. Do mesmo modo, não vislumbro a existência de perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o imóvel 

em apreço foi objeto de partilha realizada no longínquo ano de 1997, vindo 

os Requerentes a pleitear a transferência apenas no ano de 2018, mais de 

21 anos após a partilha. Isto posto, indefiro o pedido de tutela antecipada 

em caráter antecedente. Aos Requerentes para impulsionar o feito, 

pleiteando o que entenderem de direito. Intimem-se. Cuiabá, 16 de março 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001701-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDETE NUNES CORREIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001701-14.2016.8.11.0041 AUTOR: HILDETE NUNES CORREIA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc, Trata-se de Ação Cominatória 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 230 de 519



para cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Hildete Nunes Correia em face do Estado de Mato 

Grosso (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde). Relata na peça de 

ingresso que é acometida de grave sequela proveniente de Acidente 

Vascular Hemorrágico por Aneurisma Cerebral, com tratamento 

neurocirúrgico com clipagem aneurismática, paciente traqueostomizada, 

está em ar ambiente, recebe alimentação por via enteral e está em 

tratamento de úlcera de pressão sacral com boa evolução e sem 

características de infecção, cenário este que lhe acarreta na dependência 

total de auxílio de terceiros para as atividades cotidianas, sendo indicado 

por médico especialista que lhe assiste o atendimento domiciliar tipo 

“HOME CARE” para desospitalização, a fim de evitar infecções 

hospitalares e infecções generalizadas que podem levar até o risco de 

morte. Narra, ainda, que após várias tentativas de conseguir o tratamento 

domiciliar junto a Secretaria de Saúdo de Estado foi indeferida sob a 

argumento que a modalidade de tratamento domiciliar “home care” não é 

assegurada pelo SUS, de modo que em razão da negativa de atendimento 

do Poder Público buscou amparo junto ao Judiciário para salvaguardar seu 

direito à saúde, compelindo o requerido a viabilizar o tratamento médico de 

que necessita. Extrai-se do parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio 

Técnicoa seguinte conclusão, in verbis: “III – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 1) 

Trata-se de paciente em condição clinica dependente pelo quadro 

neurológico, com indicação do suporte em home-care de acordo com os 

laudos médicos. 2) A internação domiciliar neste caso, pode ser instituída 

desde que haja condições mínimas multiprofissionais de atendimento, 

inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de 

agravamento (insuficiência respiratória por acumulo de secreções e UTI 

por exemplo). 3) A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER 

ABSOLUTAMNTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente 

está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional 

de equipe de Home Care bem estabelecida. 4) Por todo exposto e diante 

das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados 

domiciliares via Home Care está bem estabelecida, havendo também neste 

caso necessidade indiscutível de CUIDADOR, com acompanhamento, 

orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, 

nutricionista, médico, fonoaudiólogo, psicólogo e equipe de enfermagem). 

5) Na análise para a concessão do home-care deverá ser estabelecido 

pela equipe assistencial quais os insumos médico-hospitalares serão 

necessários e a periodicidade de ser fornecimento. 6) Não há qualquer 

urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento 

eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a 

fim de proporcionar o melhor resultado possível para o paciente.” A 

antecipação de tutela foi concedida. O Estado apresentou contestação no 

id. 516578. O autor noticiou o descumprimento da liminar concedida, com 

pedido de bloqueio de valores para que tenha meios de custear o 

tratamento adequado, evitando mais complicações no seu quadro clínico. 

Após, devidamente intimado acerca do descumprimento da liminar 

concedida, o ente público ainda persistiu em não atender a ordem judicial. 

Em seguida, foi determinada a realização do bloqueio judicial na conta 

única do requerido para os fins necessários, no valor R$ 169.071,39 

(cento e sessenta e nove mil e setenta e um reais e trinta e nove 

centavos, apresentando a competente prestação de contas no ID. 

3232748. A douta Defensoria Pública, por meio de nova petição informa 

que o requerido resiste em não dar cumprimento a ordem judicial, 

oportunidade que solicita novamente o bloqueio de valores para custeio do 

tratamento domiciliar pelo período de 06 (seis) meses e, ainda pugna pelo 

pagamento dos gastos com energia elétrica, uma vez que os aparelhos 

instalados na residência da paciente consomem muita energia, elevando 

desproporcionalmente sua conta de energia, prejudicando a autora que 

não tem condições de quitar a conta de energia, devido ao seu estado de 

hipossuficiência. Colhido novamente o parecer técnico do NAT – Núcleo 

de Apoio Técnico, elaborado pela médico Dr. Rubens Hajime Aratani – 

CRM-MT 2681, ratifica os termos dos parecer técnico inicial apresentado, 

que concluiu que a internação domiciliar almejada é de CARÁTER 

ABSOLUTAMENTE ELETIVO. Novo Bloqueio no valor R$ 153.000,00 (cento 

e cinquenta e três reais), como forma de custear mais 03 (três) meses de 

tratamento, atendendo prescrição médica, dentro outros bloqueios 

efetivados para quitação do consumo de energia e aquisição de novo 

padrão de energia da paciente. Ato contínuo, foi aviado mais um 

requerimento com pedido de continuação de tratamento domiciliar. Por 

cautela foram os autos encaminhados, com os novos exames e laudos 

medicas, para um novo parecer técnico do NAT, que, mais uma vez, 

registrou que no caso em tela a paciente não necessita de tratamento na 

modalidade home care, mas sim, de cuidador domiciliar permanente. Diante 

dos motivos expostos, este juízo após análise detalhada dos autos, reviu 

a anterior decisão, indeferindo o pedido de continuação do tratamento 

domiciliar, pelos motivos já expostos. No Id. 9874349, pedido de 

reconsideração formulado pela AUTORA, contudo, os novos motivos 

foram insuficientes à reconsideração almejada, pois os documentos 

trazidos foi mera repetição dos exames e laudos médicos colacionados 

anteriormente ao feito. O Ministério Público aportou manifestação no id. 

10013100 e 11915456. É o relatório. Fundamento e Decido. A lide admite 

pronta solução, porquanto, a par de versar sobre questão de direito e de 

fato, prescinde da produção de provas complementares, estando o pedido 

suficientemente instruído, tornando-se desnecessária a produção de 

prova testemunhal e/ou pericial. Assim, presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, com fulcro do art. 355, I do 

CPC. Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina, litteris: 

“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). 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, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410 e 411).” De acordo com o disposto 

no art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que vise à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Conforme se dessume dos autos, resta comprovado que a 

parte autora é acometida de sequelas graves oriundas de um AVC – 

Acidente Vascular Hemorrágico, exsurgindo que se fez necessário por 

um período de tempo o tratamento domiciliar na modalidade “home care”, 

com o fito de se evitar contração de infecções hospitalares e piora no seu 

quadro de saúde, devido ao grande risco de morte, razão pela qual, 

inclusive, ingressou com a ação ordinária para requerer a assistência à 

saúde, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com os 

altos custos do tratamento. Ocorre que após um longo período sendo 

supervisionada e acompanhada por equipe médica multidisciplinar, com 

equipamento e aparelhos hospitalares para amenizar os efeitos negativos 

da sua patologia adquirida, a paciente apresentou melhoras significativas 

no seu quadro de saúde, ficando evidenciado a desnecessidade da 

continuação do tratamento domiciliar pelo sistema home care com 

cuidados 24 (vinte e quatro horas). Do exame do caderno processual, 

pois, denotam-se atestados médicos contendo diagnósticos da saúde da 

paciente, comunicando a condição de acamada, respiração por 

traqueostomia, sem necessidade de ventilação mecânica ou 

suplementação de oxigênio, recebendo apenas dieta por gastrostomia. 

Alias, conforme consignado nos pareceres do NAT conclui-se pela 

necessidade de cuidados permanentes, certamente por cuidador, porém, 

não necessariamente mediante home care. Assim, considerando que o 

artigo 493 do Código de Processo Civil dispõe que “Se, depois da 

propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 

direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em 

consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a decisão”, resta imperativo o reconhecimento de mudança do 

tratamento médico ofertado a parte autora, em decorrência da sua 

evolução no seu quadro clínico, via de consequência, o indeferimento no 

que se refere ao pedido de continuação do tratamento domiciliar “home 

care”, foi medida que se impôs. A análise objetiva e minuciosa dos 

documentos acostados aos autos, repise-se, permite a constatação de 

que o fornecimento de home care à paciente é extremamente oneroso ao 

erário público, ensejando a demonstração cabal e atualizada da 

imprescindibilidade do tratamento vindicado. Prosseguindo à análise do 

mérito, compulsando os autos constato que o tratamento postulado 

(sistema home care) na peça vestibular, no atual estágio, não se 
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apresenta como a única alternativa viável a recuperação da saúde da 

requerente. Nesse passo, como já dito na decisão de indeferimento da 

continuação do tratamento médico, observa-se: “No caso concreto, o 

paciente se assemelha, na modalidade AD2, a usuários que possuam 

problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção 

até uma unidade de saúde e que necessitem de maior frequência de 

cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser 

oriundos de diferentes serviços da rede de atenção, com necessidade de 

frequência e intensidade de cuidados maior que a capacidade da rede 

básica. A modalidade AD3 destina-se aos usuários semelhantes aos da 

AD2, mas que façam uso de equipamentos específicos. São pacientes de 

maior complexidade que dificilmente terão alta dos cuidados domiciliares, 

necessitando, destarte de: - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar 

(EMAD) - Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP)” Desta feita, não 

obstante o lamentável quadro de saúde da autora, o Judiciário ao 

desempenhar seu papel constitucional de assegurar os direitos aos seus 

detentores, não pode tutelar interesses individuais em detrimento das 

políticas públicas que buscam atender toda a população de forma 

igualitária. Ademais, no caso em epigrafe não há justificativa plausível que 

demonstre que o atendimento não possa ser fornecido de outra forma 

apropriada por programa oferecido pelo Estado. Nesse sentido: 

CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

MEDICAMENTOS E INSUMOS SERVIÇO DE ENFERMAGEM (HOME CARE) 

FORNECIMENTO GRATUITO PELO ESTADO INADMISSIBILIDADE. 1. O 

direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da 

pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento 

do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 

1º, III, CF). 2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus 

à obtenção gratuita de medicamentos, insumos, instrumentos e materiais 

de autoaplicação e autocontrole junto ao Poder Público. 3. Fornecimento 

pelo Poder Público de serviço de enfermagem domiciliar (home care). 

Cuidados médicos já disponibilizados em hospitais públicos. Ausência de 

negativa de tratamento pelo Poder Público. Princípio da eficiência (art. 37, 

caput, CF). Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, 

em parte. Apelação Cível nº 0034167- 98.2011.8.26.0053, des. rel. Décio 

Notarangeli, j. 21.05.14. OBRIGAÇÃO DE FAZER Prestação de serviço 

público - “Home Care” (tratamento médico domiciliar, com auxiliar de 

enfermagem e fisioterapia) Impossibilidade Exigir do Estado a 

disponibilização de dois profissionais de saúde para um único paciente, 

em detrimento dos demais cidadãos que também necessitam de 

atendimento, além de comprometer o orçamento público, acarretaria a 

quebra do princípio da isonomia, pois se estabeleceria um tratamento 

desigual entre pessoas que estão numa mesma situação e que se 

encontram dependentes de atendimento médico-hospitalar ou aos 

cuidados diários de familiares Recurso da autora não provido 3 .1 

Apelação Cível nº 0006371-47.2013.8.26.0576, rel. des. Antonio Carlos 

Villen, j. 27.04.15. Ao arremate, assinalo que apesar de ser dever da 

União, Estados e Municípios disponibilizar tratamento médico-hospitalar e 

medicamentoso à população, é deveras temerário o custeio indistinto na 

modalidade HOME CARE sem que tenha uma análise minuciosa do caso 

concreto, com a observância das normativas relativas à política pública de 

saúde que constituíram o SUS, ressaltando-se, inclusive, que não se pode 

confundir a necessidade de “home care” (prestados por profissionais da 

saúde) com cuidados permanentes prestados por cuidadores de pessoas. 

Calha ponderar, por oportuno que a judicialização da saúde, com a 

distribuição de inúmeros processos análogos em todo o território 

brasileiro, onera sobremaneira o Poder Executivo, com isso interferindo 

diretamente na realização de políticas públicas voltadas à população em 

geral e não somente a casos individualizados. Isto posto, com base nas 

fundamentações alhures e pelo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial 

TÃO-SOMENTE para garantir o tratamento de home-care, até a prolação 

da decisão preclusa que suspendeu o tratamento diante da sua 

desnecessidade e, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (Emenda Constitucional nº 80/2014). Por derradeiro, 

não estando a sentença sujeita à remessa necessária, consoante artigo 

496, inciso I, do novo CPC, com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. P. R. 

I. Cuiabá-MT, 15 de março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008948-12.2017.8.11.0041 AUTOR: VERDE TRANSPORTES LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, apresentada por VERDE TRANSPORTE 

LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando a anulação do 

procedimento licitatório relativo ao Edital de Concorrência Pública nº 

01/2012. Ante certidão de Id 10433766 , decorreu o prazo do Requerente 

emendar a inicial, NOVAMENTE. Pois bem. Diante de tais fatos, 

devidamente intimado nos moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Paulo Marcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 764973 Nr: 17649-52.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO, CARMEN PINHEIRO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, OTÁVIO AUGUSTO DE 

MORAIS E PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454

 Vistos, plano de meta.

 Remeta-se os autos ao E. TJMT para análise do recurso interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1061517 Nr: 51647-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSENI NOLETO MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 712609 Nr: 5527-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO AUGUSTO DE MORAIS E PINHEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal, após, remetam-se os autos ao E. TJMT para 

análise do recurso interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1027033 Nr: 35361-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA DE FATIMA LARA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, plano de meta.

 Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

trânsito em julgado da sentença. após, arquive-se os autos com as baixas 

de estilo.

Arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 871755 Nr: 10873-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, plano de meta.

 Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

trânsito em julgado da sentença, após, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 759711 Nr: 12027-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1043158 Nr: 43071-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGENTINA RODRIGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CUIABÁ PREV 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18.163/MT, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de impugnação à 

contestação.

Após cls.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1043171 Nr: 43083-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - UNEMAT - OAB:SP/nº 297.478

 Vistos, em plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de impugnação à 

contestação.

Após cls.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1029793 Nr: 36699-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FERMO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE AQUISIÇÕES 

GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Vistos, plano de meta.

 Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

trânsito em julgado da sentença e após arquive-se os autos com as 

baixas de estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1023517 Nr: 33661-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. A. BEZERRA (DROGARIA SÃO LUCAS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

OAB:16.639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242, BRUNO HOMEM DE MELO - OAB:PROCURADOR

 Vistos, plano de meta.
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 Determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública certifique se já 

decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões. Caso já tenha 

decorrido o prazo, remeta-se os autos ao E. TJMT para análise do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 392529 Nr: 28038-04.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO CERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, plano de meta.

 Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

trânsito em julgado da sentença, após, intime-se a requerida para requerer 

o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 459173 Nr: 28878-77.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA SIQUEIRA DE ANDRADE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1032147 Nr: 37800-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUCY DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao 

recurso de apelação.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 848133 Nr: 51550-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMARA DE JESUS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos, plano de meta.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Arquive-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 828468 Nr: 34320-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DUARTE E SILVA - ME, AUGUSTO RIBEIRO 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRA DO EDITAL DE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 110/2012/ESSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao 

recurso de apelação.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 898212 Nr: 28485-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de impugnação à 

contestação.

Após cls.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 875106 Nr: 13490-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ANGELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DE MORAES 

DUARTE - OAB:15384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1050215 Nr: 46533-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CERÂMICA CASA NOVA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 392110 Nr: 27624-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEBORA RODOLFO DE ARAUJO, IRANY MARIA 

DE SOUZA, BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS, JANICE APARECIDA 

PETERLINI, REGINA AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS, NEILE MARIA 

DA SILVA OLIVEIRA, CONCEIÇÃO JANDIRA DE ARRUDA, OLIVINA SIRIO 

DE MACEDO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO - SINTEP/MT, MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 140240 Nr: 24796-47.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 

SARAN (ONG SARAN), ADELSON CHIMENEZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA MARTIN 

LOPES - OAB:7428

 Vistos, plano de meta.

 Defiro o pedido formulado à fl.738.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1048545 Nr: 45732-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ARRIEL DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, MILTON DIEGO A. DE ALCANTARA - 

OAB:1705E/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 144593 Nr: 1269-32.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL 

SARAN (ONG-SARAN), ADELSON CHIMENEZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 Vistos, plano de meta.

 Cumpra-se o já determinado na decisão de fl.711.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894097 Nr: 25953-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAES, MARIA MARTA FERNANDES VIEIRA, 

VERA FERREIRA DE ARRUDA, ROSENDA DOMINGUES CARDOSO PAES, 

MERCEDES SERATA VERNIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 407421 Nr: 40-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA MARIA PEREIRA BONFIM, JACINTA MARIA 

SANTANA VIANA, JACIRA DE MIRANDA FERREIRA, JACIRA ALVES 

RODRIGUES, JACIRA MIRANDA CHAMBERLEM, JACIRA TEIXEIRA DA 

SILVA, JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, JACY FERREIRA 

MENDES, JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA, JACYRA DA COSTA 

SALLES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 234, expedindo-se o competente Ofício 

Requisitório/RPV, conforme cálculos de fls. 111/200 e 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 830256 Nr: 35970-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIA LÚCIA DA SILVA, CARLOS JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 235 de 519



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, Rondon Brasil Viegas - OAB:14206-A/MT, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 999694 Nr: 23320-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Vistos, em plano de meta.

Sem maiores embaraços, indefiro o pedido de fls. 495, haja vista que este 

possui cunho meramente protelatório.

Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

que certifique a eventual ocorrência do trânsito em julgado da sentença de 

fls. 488/492.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

à vista do Reexame Necessário da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1057698 Nr: 49857-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos, em plano de meta.

Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 948664 Nr: 59515-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA APARECIDA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1064637 Nr: 53041-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JUNIOR MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1042912 Nr: 42950-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPÓLDINO - OAB: 

15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao 

recurso de apelação.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926990 Nr: 47649-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI CONCEIÇÃO DORILEO, DALILA SANTOS DE 

AMORIM, LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA, HELOIZA AMANCIO DE 

FIGUEIREDO DORILEO, GYANCARLOS PAGLYNEARI CABELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823233 Nr: 29344-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIN DEPES NETO, ANGELA EMIKO YONEZAWA 

PORTOCARRERO, LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUSA, NILTON LUIZ 

TEIXEIRA, FLAVIO MELLO PONCIONI, JUNOT RUELA PEREIRA, SIDEMAR 

MARCELO STACECHEN, SANDRA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 1058030 Nr: 50066-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA COSTA CAMPOS, LUCIA FRANCISCA 

SANTANA CAMPOS, SILAS JUSTINIANO PEDRAÇA, IDAIR VALERIANA DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, em plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao 

recurso de apelação.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 343790 Nr: 13977-75.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR ROSA DE MOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873599 Nr: 12289-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ROCHA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA 

ALVES SIQUEIRA, ROSANGELA MAIDANA, JOEL PAES DE ARRUDA, 

ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS, BRUNA KEIKO KAYAMA, 

MARIA DE LOURDES BICUDO, ALZIRA DAVINA DE CAMPOS, TOMIKO 

ASSUNTA MORINISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 256752 Nr: 24048-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA, LIDIANA MARIA 

HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP SANEAMENTO BASICO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT, VALERIANO LEÃO DE CAMARGO - OAB:13732-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2324

 Vistos em correição.

Em consonância com o que dispõe o artigo 10 do CPC, manifestem-se as 

partes acerca do eventual deslocamento de competência para analisar 

este feito para as Varas de feitos gerais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 256752 Nr: 24048-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA, LIDIANA MARIA 

HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP SANEAMENTO BASICO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT, VALERIANO LEÃO DE CAMARGO - OAB:13732-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2324

 Posto isso, declino da competência para processar e julgar o feito em 

favor de uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Capital.Preclusa esta, 

encaminhem-se os autos com urgência ao Cartório Distribuidor para que 

s e  p r o c e d a  à  r e d i s t r i b u i ç ã o  d o  f e i t o  a o  j u í z o 

competente.Intimem-se.Cuiabá, 05 de março de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1013386 Nr: 28981-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE RIBEIRO DA SILVA NUNES, DURBEM SUELY 

BASTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 356036 Nr: 26465-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, JOSE BATISTA FILHO - OAB:19793/PR

 Vistos, plano de meta.

 Translade-se cópia da decisão de fl. 73 e dos cálculos de fls. 74/75 para 

os autos principais.

 No mais, intime-se o Estado de Mato Grosso para requerer o que de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 842693 Nr: 46711-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 
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SANTOS - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 830492 Nr: 36203-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 944762 Nr: 57306-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCELINA FERREIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, em plano de meta.

Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 845752 Nr: 49409-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PINTO DOS SANTOS, JORGE 

ALBERTO VIEIRA, MARIA TEREZA DA SILVA, SELMA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, MARITZA COSTA 

SANTOS GRIGGI BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, em plano de meta.

Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 738436 Nr: 35007-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL BALBINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/MT, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT

 Vistos, em plano de meta.

Ante o término da prestação jurisdicional, remetam-se os autos ao arquivo 

com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 881578 Nr: 17754-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA FERREIRA FIGUEIREDO, LUCINEY FERREIRA 

FIGUEIREDO, JUCILENE LEMES DE PINHO, LUIZA GORETE BARROS 

MARTINS, APARECIDA BERTOLINO DA SILVA INOCENCIO, JOSE CARLOS 

DOS SANTOS, MARCILENE BATISTA DA SILVA, GLEICE ANE ALVES DE 

SOUZA, VALCIR ERVIN PETERSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, em plano de meta.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra o Estado 

de Mato Grosso, desta feita deve se dar com base no art. 534 do NCPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do NCPC, intime-se a executada 

para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver impugnação, 

expeça-se o necessário para a requisição de pagamento de pequeno 

valor - RPV, nos termos do art. 535 §°3, II, do NCPC/2015.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 765903 Nr: 18642-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA BARBUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, WÉVERTON JOSÉ NUNES DE 

SÁ - OAB:23828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:7413

 Vistos, em plano de meta.

 Cumpre destacar que em consulta ao sistema apolo consta documento 

pendente de juntada.

Desta feita, determino a juntada do documento aos autos para que se 

possa dar prosseguimento no feito.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 935416 Nr: 52278-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1039331 Nr: 41329-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA METELO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a sentença retro de fls. 214/219.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 175251 Nr: 23286-62.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/MT, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB: PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

carrear aos autos um comprovante do cumprimento da decisão de fls. 

405.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1061216 Nr: 51526-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos em plano de meta.

Cumpre destacar que em consulta ao sistema apolo consta documento 

pendente de juntada.

Desta feita, determino a juntada do documento aos autos para que se 

possa dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 154944 Nr: 8481-07.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT, LARISSA SCHWARZ DE MELLO - OAB:6.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Com o translado das cópias dos autos em apenso, expeça-se o Ofício 

requisitório, ou se for o caso, a requisição de pequeno valor – RPV.

No mais, determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

proceda com a restauração da capa dos autos a fim de possibilitar o 

correto manuseio.

Após, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Arquive-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 979502 Nr: 13855-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSSA MENDES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Arquive-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1020150 Nr: 32009-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA VALÊNCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT, 

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a sentença retro de fls. 518/521.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 804099 Nr: 10556-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANE ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que verifique a 

ocorrência de eventual trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 

334/337.

Após, intimem-se as partes para requererem o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 452699 Nr: 24767-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO TADEU ENERGÉTICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 
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MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC., PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1167125 Nr: 38865-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764-MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a sentença retro de fls. 56/59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1032738 Nr: 37951-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINDAURA TEIXEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a sentença retro de fls. 133/137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1045250 Nr: 44033-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, MILTON DIEGO A. DE ALCANTARA - 

OAB:1705E/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 À vista do exposto, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, 

determino a suspensão do presente processo até ulterior deliberação da 

Corte Superior.Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 

91/2017.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 906667 Nr: 34685-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINZIA HEGRAIMA DE OLIVEIRA MELO LAET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSO/SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13.100/MT, PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se a parte Autora para apresentar as Contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto, no prazo legal.

Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 974790 Nr: 11542-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., 

MAURÍCIO CARAMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISC. FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 À vista do exposto, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, 

determino a suspensão do presente processo até ulterior deliberação da 

Corte Superior.Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 

91/2017.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 852267 Nr: 55115-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:134393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Ante o término da prestação jurisdicional, remetam-se os autos ao arquivo 

com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 959757 Nr: 4687-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTEN. DE RECURSOS HUMANOS DA 

SECRET.DE ESTADO DA ADIM.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SALLES GARCIA - 

OAB:8557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carlos teodoro jose 

hugueney irigray - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 
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as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 729114 Nr: 25095-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE MATOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7800

 Vistos, em plano de meta.

Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 768781 Nr: 21695-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON PEREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos em plano de meta.

Cumpre destacar que em consulta ao sistema apolo consta documento 

pendente de juntada.

Desta feita, determino a juntada do documento aos autos para que se 

possa dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1043456 Nr: 43245-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE SOUZA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Vistos, em plano de meta.

Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1056038 Nr: 49181-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RODRIGUES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS USP, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU GIGLIO PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 206.379, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 947033 Nr: 58583-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY DOS SANTOS DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, RODRIGO CARVALHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18.026-A

 Vistos em plano de meta.

Cumpre destacar que em consulta ao sistema apolo consta documento 

pendente de juntada.

Desta feita, determino a juntada do documento aos autos para que se 

possa dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 962841 Nr: 6035-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGUARDO WUTZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE 

PROPRIEDADES RURAIS, SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA SEMA/MT, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 937696 Nr: 53528-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a sentença retro de fls. 162/164.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 815352 Nr: 21802-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÈLZA LUCI ASVOLINSQUE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15937/MT

 Vistos, plano de meta.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Arquive-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 838979 Nr: 43518-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 815351 Nr: 21801-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÈLZA LUCI ASVOLINSQUE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - OAB:15937

 Vistos, plano de meta.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Arquive-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 755117 Nr: 7128-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÈLZA LUCI ASVOLINSQUE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT, 

GONÇALO DIAS DA SILVA - OAB:1.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1124220 Nr: 20556-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSE DE ASSIS - 

OAB:PROC DO ESTADO, SONIA CRISTINA MANGONI O. LELIS - 

OAB:Procuradora Fis

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se a parte Autora para apresentar as Contrarrazões aos recursos 

de Apelação interposto, no prazo legal.

Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para que procedam com a análise dos Recursos interpostos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 840228 Nr: 44645-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente a parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar sobre a petição aviada pela parte Requerida às fls. 196/197.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 799768 Nr: 6196-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO BIANCHIN, EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, MICHEL ALEX CRESTANI, INSTITUTO DE TERRAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO CRESTANI JUNIOR, 

FERNANDO BRUNO CRESTANI, CLAUDIO ANTONIO DA SILVA, AMARILDO 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B, FERNANDA 

TAVARES CALAZANS - OAB:11802, LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320, LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - 

OAB:15450-O/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

Impugnação à Contestação, bem como para apresentar resposta à 

Reconvenção de fls. 619/627.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 362383 Nr: 32421-59.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DOS SANTOS DA SILVA, CLEUZA 

LUCIA DE RESENDE, DINORA MAGALHÃES ARCANJO DE CASTRO, 

DELZA LEMES DA SILVA, GERUSA CHAVES, ERCÍLIA DE JESUS 

BONIFÁCIO DE ALMEIDA, LEONINA CAMPOS DA SILVA, LUCIENE SOUZA 

CRUZ MANGABEIRA, LUIZA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, MARILENE DA 

SILVA PINHEIRO DIAS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, MARIA DOS 

SANTOS PIRES, ROSALINA ROQUE DA SILVA, ROSANA RODRIGUES DE 

PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY 

SIQUEIRA - OAB:4.672/MT, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 
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OAB:3.654/MT

 Vistos, plano de meta.

 Cumpra-se a decisão retro.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 927428 Nr: 47914-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, 

AGENOR PANISSON LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO - SAFIS DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO: 47914-66.2014.811.0041.

CÓDIGO: 927428.

 Vistos, plano de meta.

 Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

Cuiabá, 13 de Março de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 923701 Nr: 45656-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE INFUSÃO DE BIOLÓGICOS DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE, PRESIDENTE DO 

MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Polla Reinheimer - 

OAB:14.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218/MT, PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA 

- OAB:11729/MT

 Vistos em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 776717 Nr: 30046-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR CARVALHO DE LIMA LEITE, JOSÉ SILVA 

SANTANA, RONEIVARMO ALVES CANDIDO, JULIO FERNANDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denezio Pio da Silva - 

OAB:14087/MT, EMMANUEL OLIVEIRA NETO - OAB:13.354/MT, 

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1061049 Nr: 51452-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEDROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 741793 Nr: 38637-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ABREU JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇOES SOBRE 

OUTRAS RECEITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Vistos, em plano de meta.

Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 924776 Nr: 46339-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSITA GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CUIABA - CUIABA PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario ribeiro de as - OAB:2521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a sentença retro de fls. 132/134.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 856165 Nr: 58526-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO DE SOUZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 43, expedindo-se o competente Ofício 

Requisitório/RPV, conforme cálculos de fls. 37/40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 752189 Nr: 4005-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS 

PARA DECORAÇÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, GERENTE DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUPERINTENDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARTA CATTANI DE 
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BARROS ZILVETI - OAB:138.988/SP, FERNANDO AURELIO ZILVETI 

ARCE MURILLO - OAB:100068/SP, MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Remeto os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública para verificar 

se há petições a serem juntadas.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 179201 Nr: 26473-78.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SIMÃO LIBERATO DOS SANTOS, VERÍSSIMO 

LEMES DO NASCIMENTO, GERALDO DUCARMO DA SILVA, FRANCISCO 

TEIXEIRA DA CUNHA, STANLEY LEÃO DE SOUZA, ODINES DE ARRUDA E 

SILVA, JOSENEL FERREIRA DE ARRUDA, CARLOS AURÉLIO ALVES 

CORRÊA, ALCINO FERREIRA DO NASCIMENTO, ANTÔNIO CELESTINO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT, LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - OAB:10062

 Vistos, plano de meta.

 Saliento que o presente feito encontra-se aguardando julgamento dos 

autos em apenso.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 359992 Nr: 29963-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE PAULO VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:10.827 / MT, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SORIANO - OAB:3.946/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Chamo o feito à ordem.

 Verifica-se na decisão de fls. 160 que foi determinada a intimação do 

Estado de Mato Grosso para, querendo, impugnar a execução no prazo de 

30 (trinta) dias. Todavia, o referido ente público foi excluído do polo 

passivo da presente demanda, conforme se extrai da sentença de fls. 

108/112.

À vista disso, considerando que o Estado de Mato Grosso não figura mais 

como parte nestes autos, revogo a decisão retro de fls. 160.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, de modo que a 

execução deve se dar com base no art. 534 do CPC/2015.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do CPC/2015, intime-se o 

Executado para impugnar a Execução no prazo 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 350338 Nr: 20840-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEME ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a sentença retro de fls. 270/273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 329329 Nr: 1634-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONESIA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT, 

THAISSA DE LARA PINTO MARQUES - OAB:12161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 206, expedindo-se o competente Ofício 

Requisitório/RPV, conforme cálculos de fls. 199/203.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1065606 Nr: 53465-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE JOSE CASARIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se a parte Autora para apresentar as Contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto, no prazo legal.

Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 884012 Nr: 19225-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LOUREIRO MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, em plano de meta.

Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 991855 Nr: 19377-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 PROCESSO: 19377-26.2015.811.0041.

CÓDIGO: 991855.

 Vistos, plano de meta.

 Ante o conteúdo da certidão retro, tenho, por bem, determinar a intimação 

da exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Após cls.

Cumpra-se com urgência.

Intime-se.

Cuiabá, 15 de Março de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 256752 Nr: 24048-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA, LIDIANA MARIA 

HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP SANEAMENTO BASICO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT, VALERIANO LEÃO DE CAMARGO - OAB:13732-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2324

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para a parte 

exequente. Tendo em vista que não houve intimação do executado, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para tomar ciência da 

decisão, bem como requerer o que entender de direito.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000090-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Numero do Processo: 

1000090-78.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

FIGUEIREDO BRAGA REQUERIDO: ESTADO DE SAO PAULO Vistos, etc. 

Carlos Eduardo Figueiredo Braga, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Antecipação de 

Tutela, em face do Estado de São Paulo, visando tutela de urgência 

antecipada para determinar a exclusão ou suspensão dos efeitos da 

negativação do nome do autor referente ao débito com vencimento em 

23.02.2017, no valor de R$4.309,90 (quatro mil e trezentos e nove reais e 

noventa centavos), junto ao SPC, Serasa e demais serviços de proteção 

ao crédito, além do 10º Tabelionato de Protestos de São Paulo-SP. Afirma 

que foi surpreendido com a informação de restrição junto ao SERASA o 

qual apontou protesto do Cartório-10 SP São Paulo, no valor de 

R$4.309,90 (quatro mil e trezentos e nove reais e noventa centavos), que 

se trata de débitos decorrentes de IPVA, Licenciamento e Multas do 

veículo Suzuki G. Vitara 4WD, 5P, Renavan 00144875730, placa 

EBK-7347, ano 2008, cor prata. Alega que na data de 15.01.2015 o veículo 

foi vendido para Geraldo Majela Silva Nery, que não procedeu a 

transferência junto ao DETRAN-SP, no entanto, reconheceu assinatura do 

documento de venda em 19.05.2015 e fez a primeira comunicação de 

venda ao DETRAN-SP no dia 11.03.2016, tendo se repetido em 

22.11.2016. No mérito requer a procedência da presente ação, com a 

declaração da negativa de propriedade do AUTOR em relação ao veículo 

Suzuki G. Vitara 4WD, 5P, Renavan 00144875730, placa EBK-7347, ano 

2008, cor prata, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários 

posteriores à alienação do mesmo, o que ocorreu em 15.01.2015, 

excluindo definitivamente seu nome dos órgãos de proteção de crédito, 

bem como da Dívida Ativa. Inicialmente distribuído no Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, o feito fora redistribuído para esta Vara 

Especializada, conforme decisão de id n° 11466946. Por meio da decisão 

de id nº 11637619 fora determinado para que a parte autora comprovasse 

sua situação econômica, o que foi cumprido por meio do petitório de id nº 

11695638. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que a parte autora almeja a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para 

sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

(...)”. In casu, constata-se a probabilidade do direito da parte autora, a qual 

está consubstanciada na Autorização Para Transferência de Veículo 

devidamente assinada e com firma reconhecida pelo requerente juntada 

no id nº 11388469, além da comunicação de venda junto ao órgão de 

trânsito indexado nos ids nº 11388477, 11388481, 11388482, 11388522 e 

11388531, o que viabiliza o deferimento da medida de urgência postulada 

pela parte, se não vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IPVA. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. Demonstrada a 

transferência do veículo, os débitos referentes ao IPVA, posteriores à 

alienação, não são de responsabilidade do executado, pouco importando a 

ausência de comunicação ao órgão de trânsito competente. APELAÇÃO 

DESPROVIDA, POR MAIORIA.” (Apelação Cível Nº 70052121407, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, 

Julgado em 12/12/2012). O perigo de dano ou o resultado útil do processo 

configura-se no próprio protesto, que por si só acarreta prejuízos de difícil 

reparação. Portanto, cabível e possível a concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, a fim de suspender o protesto do caso ora 

analisado. Registro, por fim, que a concessão da tutela de urgência em 

questão não trará prejuízos às partes, eis que em caso de improcedência 

da presente demanda, os títulos poderão ser novamente protestados. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de sustar os efeitos somente do 

protesto nº 1230311269, referente ao IPVA do ano de 2016, do 10º 

Tabelião de Protestos de São Paulo-SP, até ulterior deliberação. Oficie-se. 

Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação e intimação da parte 

requerida, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Após o 

prazo, retornem os autos conclusos. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 

1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria (CNGC), concedo ao requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o dever moral do 

requerente em noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição 

de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 12 de março 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003401-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CANAVARROS SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 
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PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1003401-14.2017.8.11.0001 Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Cancelamento de Protesto c/c 

Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar ajuizada por Márcio 

Canavarros Serra em face do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Compulsando os autos, verifico a falta do recolhimento das custas 

processuais. 3. Por outro lado insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” 4. Diante disso, intime-se, a parte requerente para que comprove o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento bem como para que o autor traga aos autos a 

Certidão de Dívida Ativa em discussão no presente feito, em igual prazo. 5. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 05 de março de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003450-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1003450-55.2017.8.11.0001 Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débitos em face do Estado 

de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – 

DETRAN/MT, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico a falta do 

recolhimento das custas processuais. 3. Por outro lado insta ressaltar, 

que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” 4. Além disso, compulsando os autos, verifico 

que a parte autora propôs a presente ação em face, além da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, da Superintendência de Defesa do 

Consumidor – PROCON Mato Grosso, que, no entanto, não possui 

capacidade jurídica para figurar no polo passivo desta ação. 5. Diante 

disso, intime-se, a parte requerente para que comprove o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento bem como para que traga aos autos a Certidão de Dívida 

Ativa em discussão no presente feito além do que, regularize o polo 

passivo da lide. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 05 de março de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 813639 Nr: 20110-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos etc...

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem 

produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 25532-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Isaque Rocha Nunes, OAB 8125, para que devolva os autos no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1618 Nr: 182-20.2001.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS 

- OAB:OAB/ 22088, WELTON ESTEVES - OAB:OAB/ 11.924

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. WELTON ESTEVES, OAB/ 11.924, para que devolva os autos no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 353584 Nr: 15127-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 462

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 114041 Nr: 940-75.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO VIVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9231

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo: URGENTE

Intimando:DR. DIEGO GUTIERREZ DE MELO. OAB/MT: 9.231-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

04/05/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 
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Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo audiência de instrução para o dia 

04/05/2018 às 15:00horas, quando então será inquirida a testemunha 

Roberto Belmok (end. fls. 239). Intime-se o acusado; seu defensor (via 

DJE); testemunhas arroladas na denuncia e defesa preliminar, dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago se Souza

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 114041 Nr: 940-75.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO VIVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9231

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo: URGENTE

Intimando:DR. DIEGO GUTIERREZ DE MELO. OAB/MT: 9.231-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

04/05/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo audiência de instrução para o dia 

04/05/2018 às 15:00horas, quando então será inquirida a testemunha 

Roberto Belmok (end. fls. 239). Intime-se o acusado; seu defensor (via 

DJE); testemunhas arroladas na denuncia e defesa preliminar, dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago se Souza

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 438042 Nr: 14683-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. VALTER EVANGELISTA DE JESUS. OAB/MT: 17.513

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508228 Nr: 1029-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ROSA DIAS VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1029-49.2018.811.0042 (CÓDIGO: 508228) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: EDER ROSA DIAS VIEIRA JUNIOR 

Vistos etc. 1.Recebimento da Denúncia: Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o acusado, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Codex. Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação. Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Certificada a necessidade 

de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta. Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante item 7.20.1.2. 2. Deliberações 

Finais: Por fim, em relação ao Item 4, determino o ARQUIVAMENTO 

PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que diz respeito ao crime 

tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal imputado ao 

acusado. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2018. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508228 Nr: 1029-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ROSA DIAS VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - OAB:

 Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter 

restado comprovado o excesso de prazo, INDEFIRO o pedido de 

revogação formulado por EDER ROSA DIAS VIEIRA JÚNIOR, qualificado 

nos autos, sem prejuízo de posterior apreciação, acaso presentes às 

hipóteses autorizadoras.3. Deliberações:Intimem-se a defesa do acusado, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias apresente Resposta à 

Acusação.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 506415 Nr: 45381-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES, 

BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 45381-29.2017.811.0042 (CÓDIGO: 506415)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES

 BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES

 Vistos.

 A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente os réus (art. 397 do CPP).

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

09.05.2018 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.
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Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 14 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387726 Nr: 1805-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDARDO CINTRA - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada à fl. 87, 

tendo em vista a convocação da Corregedoria Geral (Ofício Circular nº 

064/2018-CSC-CGJ) para participação de todos magistrados com 

jurisdição criminal no treinamento de implantação do BNMP, o qual ocorrerá 

no dia 19.02.2018.

Contudo, verifica-se que as testemunhas de acusação não foram 

localizadas para intimação, conceda-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, com a manifestação, considerando que este juízo não tem mais data 

disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados 

para os processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, 

incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, aguarde-se os presentes autos na Secretaria da Vara e 

determino que sejam ali mantidos até a elaboração da nova pauta, 

fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, 

para os fins cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 338912 Nr: 20235-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20235-59.2012.811.0042 (CÓDIGO: 338912)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSE FERREIRA JUNIOR

 Vistos.

 Cumpra-se o requerido pelo Ministério Público à fl. 284.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 17.05.2018 às 

15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488451 Nr: 27935-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CARTA PRECATÓRIA Nº 2935-13.2018.811.0042 (Código: 488451)

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 

18.05.2018 às 14h00min.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente deprecata, 

solicitando eventuais documentos faltantes ao Juízo deprecante.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no art. 265 do Código Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 14 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319696 Nr: 19368-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 FERNANDA MENDES PEREIRA

 Advogada de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 419190 Nr: 24523-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos após manifestação Ministerial de fl. 144, 

contudo este juízo não tem mais data disponível para os próximos cento e 

oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de réus 

presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das 

Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.
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Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 168692 Nr: 15983-81.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANCELMO VILELA, GILBERTO 

GONÇALVES DOS SANTOS, VALDEIR PRIMO OU PRINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RUSSO FILHO - OAB:

 Vistos etc.

 I – Para evitar tumulto processual, prejudico a presente solenidade.

II – Defiro o pedido ministerial para que a Secretaria certifique se o réu 

encontra-se preso em Goiás, diante da informação de fl. 373.

Se preso estiver, que seja expedida precatória para regularização de sua 

citação e soltura.

Se não estiver preso, conclusos para apreciar o pedido de prisão e 

suspensão do processo, bem como para a ordenação de procedimento.

III – Cumpra-se.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 ONOFRE RUSSO FILHO

 Advogado de defesa (Renato)

RODRIGO MOREIRA MARINHO

Advogado nomeado (Gilberto)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142875 Nr: 10056-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO VIANA, EDVALDO 

DURAES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIOVALDO XAVIER DE MENDONÇA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JORGE MARIANO 

DE SOUZA, Rg: 5614989, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR OS PROPRIETÁRIOS E/OU INTERESSADOS ACIMA 

QUALIFICADOS, PARA QUE APRESENTE JUNTO AOS AUTOS 

DOCUMENTO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE PORTE DAS ARMAS DE 

FOGO APREENDIDAS NESTES AUTOS, QUAIS SEJAM: 01 REVOLVER 

SMITH & WESSON, CALIBRE 38, SÉRIE 528647 e 01 REVOLVER MARCA 

TAURUS, CALIBRE 32, SÉRIE 606595, PARA FINS DE RESTITUIÇÃO, SOB 

PENA DE DESTRUIÇÃO.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 348250 Nr: 9099-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTHON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:, IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - OAB:, 

RAFAEL KRUEGER - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9099-31.2013.811.0042 (CÓDIGO: 348250)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ELTHON SOARES DA SILVA

 Vistos etc.

Sentença condenatória proferida às fls. 180/183.

 O réu interpôs recurso de apelação à fl. 191.

Acolho o pedido formulado pela defesa do réu à fl. 195, quanto a 

apresentação das razões de apelação no Juízo ad quem.

 O recurso é tempestivo conforme certidão de fl. 192.

 RECEBO a Apelação interposta pelo réu, em efeito devolutivo.

Intime-se o Ministério Público para que apresente as contrarrazões.

Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais, do 

artigo 601, caput, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de março 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 148044 Nr: 15209-85.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEY PEREIRA RIBEIRO, LUCAS PAULO 

OLIVEIRA DA CRUZ, FLÁVIO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI - 

OAB:9086-B

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de FLÁVIO ROBERTO DOS SANTOS, o que faço 

com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. Com 

relação aos demais acusados, verifico que o processo encontra-se 

suspenso nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal para o 

acusado LUCAS PAULO OLIVEIRA DA CRUZ, bem como encontra-se 

aguardando a perícia médica para atestar a suposta insanidade mental do 

acusado GENEY PEREIRA RIBEIRO agendada para o dia 12.06.2018 às 

13:30 horas.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 15 de março de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 507558 Nr: 382-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado HENRIQUE 

DA SILVA CRUZ, qualificado nos autos, substituindo-a pela aplicação das 

seguintes medidas cautelares penais:a) Comparecer a todos os do 

processo-crime, e do compromisso de não se ausentar do Município em 

que reside, por mais de 07 (sete) dias, sem prévia autorização judicial;b) 

Não mudar de endereço, sem prévio comunicado ao Juízo;Advirta ao 

acusado que o descumprimento das medidas cautelares acima poderá 

ensejar a decretação de sua prisão preventiva (art. 312, parágrafo único, 

do CPP).2.2. Resposta à AcusaçãoEm análise à resposta à acusação 

apresentada em favor do acusado às fls. 61/67, do exame dos autos, 

verifica-se que esta não contém preliminares (alegações de vícios ou 

falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por 

que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério 

Público, nos termos do artigo 409, do CPP.Tampouco foram trazidas 

argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, de qualquer forma, 

são inadequadas neste momento processual.Portanto, os autos 

encontram-se aptos para designação de audiência, contudo este juízo não 

tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto 

naqueles reservados para os processos de réus presos, bem como 

daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas 

pelo CNJ.Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência 

para período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento 
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estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da 

Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, 

fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, 

para os fins cabíveis.3. Deliberações:EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA 

com a cláusula se por outro motivo não estiver preso.Às 

providências.Cuiabá - MT, 15 de março de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315855 Nr: 14931-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO DO CARMO VIEIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, SELMA PAES - OAB:

 Vistos etc.

Os autos vieram me conclusos devido ao decurso de prazo para as 

defesa dos acusado apresentar Memoriais Escritos.

Em razão da certidão de fl. 879, intime-se novamente o defensor do réu 

Eduardo Moreira Leite Mahon para que, em 05 dias, manifeste-se nos 

autos, adotando as providências de seu mister, ou, em igual prazo, 

apresente renúncia ao mandato, sob pena de se configurar abandono de 

causa, o que, além de constitui infração disciplinar, rende ensejo à 

imposição de multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do 

EOAB e 265 do CPP).

Em que pese a intimação do acusado à fl. 890,/v, intime-o novamente, para 

que informe se pretende constituir novo advogado, bem como informar o 

nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, no prazo de 03 

(três) dias.

 Não havendo manifestação do acusado, no prazo de 03 (três) dias, ou, 

no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações mínimas capazes 

de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de 

sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo juízo, ou o novo 

causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente nomeado Defensor 

Público para proceder a sua defesa, devendo essa advertência constar 

expressamente no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento.

Não certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 471701 Nr: 11565-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ULISSES ARISTIDES DE SOUZA, 

ROGINEI RUAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BABOSA 

BELFORT MENDEIROS - OAB:23873/O

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 453939 Nr: 31123-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO SMOLLI LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O, YASMIN DE PINHO NOVO LOPES - OAB:21335/0

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 401502 Nr: 5782-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 457907 Nr: 35203-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR - OAB:23050

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 432035 Nr: 7916-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MARTINS PINHEIRO, 

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 360297 Nr: 23020-57.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eden Marcio Garcia - OAB:

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 479040 Nr: 18848-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES, 

FAGNER ANDRADE MARQUES, ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9863, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, ROGÉRIO 

TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 INTIMO os patronos do acusado ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRANDA, 

devidamente constituído nos autos, Dr. Wesley Robert Amroim e Elaine 

Gomes Ferreira, para que se manifestem na fase do art. 402 do CPP, bem 

como para assinar a petição encartada à fl. 370/371, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 370196 Nr: 10655-34.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 143780 Nr: 11717-85.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MONTEIRO PONTES, FABIO DE 

MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT, THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:21880

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 348713 Nr: 9616-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCIO CORREA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

AGUIAR-OAB/MT 5668 - OAB:5668, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB/MT 

2906 - OAB:2906

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 364543 Nr: 4272-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VARGAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 376162 Nr: 17516-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 324987 Nr: 4437-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SUAIL DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 323820 Nr: 3117-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Barbieri Carneiro - 

OAB:13705/MT

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 359326 Nr: 21831-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER ALENCAR, JACKSLEY GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, ROGÉRIO SENA DA SILVA - OAB:16.571/MT

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 306608 Nr: 4055-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 385970 Nr: 28148-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862-MT, HILOMAR HILLER - OAB:10768/MT, WESLEY ROBERT 

AMORIM - OAB:6610

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 431924 Nr: 7790-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 443472 Nr: 20221-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 161779 Nr: 9111-50.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 378441 Nr: 19999-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES OLIVEIRA DE MORAES, MAXSUEL 

ALMEIDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCYNEI LUIZ DA SILVA - 

OAB:19846/O, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 349997 Nr: 11090-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FIDELIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788, JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO, Silvana 

Novaes Santos - OAB:17644

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 374877 Nr: 16117-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX KARDEK DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 378992 Nr: 20610-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAB DA SILVA FERNANDES MORAES, 

ANTONIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DE DEFESA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 

DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NOS AUTOS AO COMANDO DO 

EXÉRCITO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS INTERESSAR A PERSECUÇÃO 

PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI N°10.826/2003.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 311513 Nr: 9722-66.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CARLOS PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638

 INTIMO o Advogado Constituído pelo acusado, DR. JUARES ANTÔNIO 

BATISTA DO AMARAL, OAB/MT 2.638, para apresentar Resposta à 

Acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 154726 Nr: 2077-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JULIAN GOMES DA SILVA, MARCEL 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, DIOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:, VICENTE DIOCLES 

ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 2077-24.2010.811.0042 (CÓDIGO: 154726)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RAFAEL JULIAN GOMES DA SILVA

 MARCEL LEÃO

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o acusado MARCEL LEÃO foi 

devidamente citado (fl. 213) e apresentou resposta à acusação sem arguir 

preliminares (fls. 214/215).

Por outro lado, verifico que o acusado RAFAEL JULIAN GOMES DA SILVA, 

não foi citado por não ter sido encontrado em diversas tentativas e 

endereços.

Sendo assim, defiro o requerimento ministerial contido no item 2, letra a, e 

determino a citação por edital do acusado RAFAEL JULIAN GOMES DA 

SILVA, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o réu, certifique-se e abram-se 

novas vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 417392 Nr: 22605-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAN WILLIAN DOS 

SANTOS SILVEIRA - OAB:, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:, 

VALDEMIR FERREIRA DE OLVEIRA - OAB:

 Vistos, etc...

 Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 05/06/2018 às 14h00min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 504140 Nr: 43196-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATHEUS ARRUDA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521/MT

 Diante do exposto, entendo que não há modificação fática, ao menos por 

ora, mantenho a prisão do acusado e INDEFIRO o pedido formulado pela 

defesa.Considerando que não há hipóteses de absolvição sumária, 

designo o dia 17/05/2018 às 15h00min para audiência de instrução e 

julgamento.Às providências.Cumpra-se. Suzana Guimarães Ribeiro Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 410777 Nr: 15488-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CARDOSO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 Posto isto, atenta à ocorrência de Prescrição virtual, julgo extinta a 

punibilidade do acusado ERNANI CARDOSO NETO, que faço nos termos 

do artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, V, c/c 119 todos do Código 

Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.Sem custas. Certifique a 

Sra. Gestora quanto a existência de objetos apreendidos nestes autos. Em 

caso positivo, comunique-se o trânsito em julgado desta sentença ao M.M. 

Juiz Diretor do Fórum, para que adote as providências cabíveis, nos 

termos do art. 1.478 da CNGC.Após o trânsito em julgado, comunique-se o 

cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se, 

Intime-se e Cumpra-se.Nada mais havendo para constar, a MMª. Juíza 

determinou que se encerrasse o presente termo, que vai devidamente 

assinado. Eu, __ (Tatiany T. de Andrade), Assessora de Gabinete II, que o 

digitei. Suzana Guimarães RibeiroJuíza de DireitoMinistério Público 

Defensoria Pública

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 378696 Nr: 20309-45.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGO ALENCAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Vistos, etc...

Considerando que na data designada para audiência nestes autos estarei 

afastada das minhas atividades, devidamente autorizada pelo TJMT, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2018, às 

13h45min.

Intime-se o acusado acerca da audiência no endereço declinado à fl.206.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro Araújo

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329936 Nr: 10098-18.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITHY MENDES PEREIRA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEITHY MENDES PEREIRA SALDANHA, 

Cpf: 02917515120, Rg: 2042978-9, Filiação: Valdineth Mendes Pereira, 

data de nascimento: 01/06/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Telefone 9244-3774/9224-4962 e atualmente em local incerto 

e não sabido EMPRESA BARRA DE SEGURANÇA LTDA. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETARIO DE BOA FÉ, PARA 

QUE MANIFESTEM, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOBRE O LAUDO E 

INTERESSE NA RESTITUIÇÃO.

Despacho/Decisão: Processo cód. 329936Indiciado(s): Keithy Mendes 

Pereira Saldanha.Vistos em correição.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), 

juntado o Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, 

nos termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para 

que manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na 

restituição.Decorrido o prazo sem manifestação ou impugnação, 

considerando que não há mais interesse à persecução penal, oficie-se à 

MMª Juíza Diretora do Fórum, para que determine as providencias que se 

fizerem necessárias para encaminhamento a uma das Unidades do 

Exército Brasileiro, conforme prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na 

hipótese de não haver sido juntado o laudo pericial, providencie-se e após 

cumpram-se as determinações descritas linhas acima.Quanto às demais 

apreensões, se houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Após, sigam os autos com vista ao Ministério Público nos termos da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2017.

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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465635 Nr: 5499-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL FILHO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MANOEL FILHO REIS, Cpf: 

34612076168, Rg: 447405, Filiação: Carmelia F. Mello Reis e João Emanoel 

Reis, data de nascimento: 01/12/1965, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

divorciado(a), autonomo, Telefone 65 3027-3117. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETARIO DE BOA FÉ, PARA 

QUE MANIFESTEM, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOBRE O LAUDO E 

INTERESSE NA RESTITUIÇÃO.

Despacho/Decisão: Processo cód. 465635Indiciado(s): João Manoel Filho 

Reis.Vistos em correição.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), juntado o 

Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos 

termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que 

manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na 

restituição.Decorrido o prazo sem manifestação ou impugnação, 

considerando que não há mais interesse à persecução penal, oficie-se à 

MMª Juíza Diretora do Fórum, para que determine as providencias que se 

fizerem necessárias para encaminhamento a uma das Unidades do 

Exército Brasileiro, conforme prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na 

hipótese de não haver sido juntado o laudo pericial, providencie-se e após 

cumpram-se as determinações descritas linhas acima.Quanto às demais 

apreensões, se houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Após, sigam os autos com vista ao Ministério Público nos termos da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2017.

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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371404 Nr: 12044-54.2014.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN DE ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUAN DE ARRUDA CAMPOS, Cpf: 

03048371133, Rg: 20617100, Filiação: Rosalina da Silva Arruda e Luiz 

Gonzaga Campos, data de nascimento: 17/10/1990, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDINEY SEBASTIÃO SAMPAIO MIRANDA, Cpf: 56763964153, Rg: 

8662177, Filiação: Berenice Sampaio e Almerindo Pinto Miranda, data de 

nascimento: 20/01/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 92124862. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETARIO DE BOA FÉ, PARA 

QUE MANIFESTEM, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOBRE O LAUDO E 

INTERESSE NA RESTITUIÇÃO.

Despacho/Decisão: Processo cód. 371404Indiciado(s): Luan de Arruda 

Campos.Vistos em correição.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), juntado 

o Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos 

termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que 

manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na 

restituição.Decorrido o prazo sem manifestação ou impugnação, 

considerando que não há mais interesse à persecução penal, oficie-se à 

MMª Juíza Diretora do Fórum, para que determine as providencias que se 

fizerem necessárias para encaminhamento a uma das Unidades do 

Exército Brasileiro, conforme prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na 

hipótese de não haver sido juntado o laudo pericial, providencie-se e após 

cumpram-se as determinações descritas linhas acima.Quanto às demais 

apreensões, se houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Após, sigam os autos com vista ao Ministério Público nos termos da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2017.

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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 161574 Nr: 8906-21.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDM, AHDCN, RSF, PHOC, ADOGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DR.ULISSES RABANEDA - 

OAB:MT 8.948, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS ULISSES RABANEDA OAB/MT 8948 E 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB/MT 8932, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 25 DE ABRIL DE 2018 ÀS 15:00 

HORAS.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471699 Nr: 11563-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 00019931190, Rg: 11004088, Filiação: Henriqueta Josefa de Brito e 

Lucio Fernandes da Conceição, data de nascimento: 03/09/1975, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 65-9317-1527. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETARIO DE BOA FÉ, PARA 

QUE MANIFESTEM, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOBRE O LAUDO E 

INTERESSE NA RESTITUIÇÃO.

Despacho/Decisão: Processo cód. 471699Indiciado(s): Hélio Fernandes da 

Conceição.Vistos em correição.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), 

juntado o Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, 

nos termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para 

que manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na 

restituição.Decorrido o prazo sem manifestação ou impugnação, 

considerando que não há mais interesse à persecução penal, oficie-se à 

MMª Juíza Diretora do Fórum, para que determine as providencias que se 

fizerem necessárias para encaminhamento a uma das Unidades do 

Exército Brasileiro, conforme prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na 

hipótese de não haver sido juntado o laudo pericial, providencie-se e após 

cumpram-se as determinações descritas linhas acima.Quanto às demais 

apreensões, se houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Após, sigam os autos com vista ao Ministério Público nos termos da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2017.

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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306031 Nr: 5282-27.2011.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MACHADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO MACHADO RODRIGUES, Cpf: 

80457002115, Rg: 10.314.776, Filiação: Ademir Barbosa Rodrigues e 

Marilene Machado, data de nascimento: 19/12/1980, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, instrutor auto escola, Telefone 3646 - 1326 e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO FERNANDO CORREA DA 

COSTA, Rg: 814.9682, Filiação: Maria Akerley Correa da Costa e Paulo 

Correa da Costa, data de nascimento: 23/11/1950, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETARIO DE BOA FÉ, PARA 

QUE MANIFESTEM, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOBRE O LAUDO E 

INTERESSE NA RESTITUIÇÃO.

Despacho/Decisão: Processo cód. 306031Indiciado(s): Fabiano Machado 

Rodrigues.Vistos em correição.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), 

juntado o Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, 

nos termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para 

que manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na 

restituição.Decorrido o prazo sem manifestação ou impugnação, 

considerando que não há mais interesse à persecução penal, oficie-se à 

MMª Juíza Diretora do Fórum, para que determine as providencias que se 

fizerem necessárias para encaminhamento a uma das Unidades do 

Exército Brasileiro, conforme prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na 

hipótese de não haver sido juntado o laudo pericial, providencie-se e após 

cumpram-se as determinações descritas linhas acima.Quanto às demais 

apreensões, se houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Após, sigam os autos com vista ao Ministério Público nos termos da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2017.

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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 407614 Nr: 12251-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OELTON SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506609 Nr: 45622-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DA CRUZ E SILVA, HERIC PINHEIRO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/O

 Vistos etc.

Embora os réus discordem dos termos da denúncia, entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta dos denunciados e, tampouco, a 

ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra os denunciados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/2018 às 

16:30 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o advogado 

constituído do réu HERIC, sendo este, via DJE.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Requisite-se a apresentação dos acusados neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453903 Nr: 31101-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVAN DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIVAN DE LIMA SILVA, Filiação: Maria 

de Lourdes de Lima Silva e Ildevando Guimarães da Silva, data de 

nascimento: 12/09/1981, brasileiro(a), natural de Porto Alegre do Norte-MT, 

convivente, autonomo, Telefone 9226-2879 (mãe). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) REGIVAN DE LIMA 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito e da Denúncia, 

cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, bem como 

intimando-o(a, s) para comparecer à audiência que se realizará no dia 26 

de julho de 2018, às 14:00 horas, no Edifício do Fórum, no endereço ao 

final indicado, para SER INTERROGADO neste Juízo, oportunidade na qual 

deverá(deverão) se fazer acompanhar de advogado(s).

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Publico Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, REGIMAR DE LIMA SILVA e REGIVAN DE 

LIMA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) Considerando que a defesa não concordou com 

a inversão da ordem de oitivas, DESIGNO para 26/07/2018, às 14h, 

audiência para o interrogatório do acusado e oitiva das 

testemunhas.Determino a serventia que expeça mandado de 

intimação/citação via edital, do acusado para comparecimento na 

solenidade acima designada. Requisitem-se os policiais. Os presentes 

saem intimados(...)".

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, Paula Gomes Araújo, 

digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 497784 Nr: 36937-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332271 Nr: 12779-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE 

SOUZA, Cpf: 02752554176, Rg: 200.8733-0, Filiação: Idini Santana de 

Souza, data de nascimento: 09/09/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de funileiro/calheiro/pedreiro, Telefone 

9288-3209/9306-2200. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) para que 

manifeste se tem interesse na restituição dos valores por ventura 

apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua resposta, fica 

o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na 

Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no prazo acima 

estipulado resultar renúncia tácita de tais valores, e, necessário 

perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA, como incurso nas 

penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06(...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em análise aos autos, observo que o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso REFORMOU a sentença prolatada nos 

autos, para DESCLASSIFICAR a conduta atribuída ao réu para o tipo 

descrito no artigo 28.Ora, diante de tal alteração, resta evidente, diante do 

v. acórdão encartado às fls. 185/190, que os valores apreendidos nos 

autos não são de procedência ilícita.Por este motivo, torna-se sem efeito a 

parte final da sentença proferida nos autos (fls. 116/119), onde decreta 

seus perdimentos em favor da União, devendo, para tanto, os mesmos 

serem restituídos ao acusado.Desse modo, INTIME-SE o réu, por edital, 

com prazo de 15 dias, para manifestar quanto ao seu interesse na 

restituição dos valores, sob pena de perdimento.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, DECRETO, desde já, seus perdimentos em 

favor da União.Tendo em vista o teor da certidão de fl. 202, decreto o 

perdimento do aparelho celular e da corrente dourada em favor da União, 

os quais, por sua vez, deverão ser entregues ao CONEN/SENAD que, a 

seu critério, os de valor insignificante procederá a destruição.Quanto ao 

entorpecente e os petrechos, proceda-se conforme determinado na 

sentença.Após cumpridas todas as determinações supra e considerando 

o que foi determinado no v. acórdão de fls. 185/190, remetam-se os autos 

ao JECRIM desta Comarca, a teor do art. 383, § 2°, do CPP.Às 

providências necessárias. 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, Rafael Cardoso de 

Barros Aguiar, digitei.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 514092 Nr: 6632-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA LUIZA DA GLÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/MT

 Vistos, etc...

Designo o dia 29/05/2018 às 17:30 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 504344 Nr: 43380-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARTIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - OAB:18.484

 Vistos, etc...

Designo o dia 29/05/2018 às 17:45 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 
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comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 513890 Nr: 6466-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SBRAGIA LUPI - 

OAB:OAB/SP 238.593, JULIO DO CARMO DEL VIGNA - OAB:OAB/SP 

111.391, PATRÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB/SP 187.992

 Vistos, etc...

Designo o dia 29/05/2018 às 18:00 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Retifique-se o sujeito ativo da presente ação penal, incluindo-se o nome do 

querelante e de seu patrono.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506493 Nr: 45490-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que há dois julgamentos designados para o dia 

21.03.2018, data marcada para análise dos pedidos da defesa veiculados 

às fls. 430/443, retifico o horário da sessão para o dia 21.03.2018 às 

17h30min.

Outrossim, considerando que o réu está preso e para agilizar o andamento 

do processo em caso de acolhimento do pedido de conversão do 

julgamento em diligência com a oitiva das testemunhas indicadas pela 

defesa e pelo Ministério Público, determino a intimação do Sr. Tarcício Pinto 

de Assunção e a requisição dos militares TEN PM Alcides Mauro Dutra e 

SD PM Gilsiney Valério de Souza para o ato.

Expeça-se o necessário para a realização da sessão, observando-se a 

retificação do horário.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 508196 Nr: 998-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLY BORGES MASSENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18853/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO A PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar nos termos do art. 428, CPPM - Alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 330803 Nr: 11101-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL DE PAULA METRAN, EWELTON 

TROVISCO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 “VISTOS ETC.

DEFIRO o prazo de 5 dias para juntada de procuração por parte da defesa 

do réu Wendell de Paula Metran e dispenso a sua presença deste ato.

As defesas saem intimadas para que, no prazo de 5 dias, arrolem suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 320407 Nr: 20148-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON APARECIDO NEVES, RAFAEL PAULO 

DOS SANTOS, RONILDO ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 “VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução visando a oitiva da testemunha Gerson 

Vinicius Pereira para o dia 5.7.2018, às 16h45min.

Requisite-se e intime-se a testemunha no endereço constante na certidão 

de fl. 320.

Os presentes saem intimados.

Cumpra-se.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 400171 Nr: 4385-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ALVES DE PAULA, WANDERLEY 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência da juntada de informação:

"INFORMAÇÃO recebida da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, via 

malote digital código de rastreabilidade 81120183226410, que foi 

designada audiência para o dia 11 de julho de 2018, às 13h30min, para 

oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, RAFAEL ROMLOW e 3º 

SGT PM RR ROBERTO CARLOS DE SOUZA CRUZ, na Carta Precatória nº 

987-56.2018.811.0088, código 74226, em trâmite naquele juízo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita
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 Cod. Proc.: 334672 Nr: 15479-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 “VISTOS ETC.

HOMOLOGO a desistência das oitivas das testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público.

Intime-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 10 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928

 FINALIDADE: Intimação das Partes - ciência da designação de audiência 

para oitiva da testemunha RINALDO SEGUNDO, Promotor de Justiça, na 

Comarca de Cáceres/MT, dia 23/03/2018, às 14:00h, conforme Ofício n. 

414/2018 juntado na Ref: 302, para, querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 302375 Nr: 151-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT GALENO SILVEIRA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO RÉU, para cumprimento do 

despacho que segue transcrito: "VISTOS ETC. Tendo em vista a ausência 

do réu e de seu advogado, sendo este último devidamente intimado, 

conforme fl. 338, com fulcro no art. 431 § 5º do CPPM REDESIGNO o ato 

para o dia 11.04.2018 às 16 horas, alertando o advogado que na segunda 

ausência, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, será o 

advogado substituído por outro, conforme redação do referido dispositivo.

Intimem-se ambos os advogados constantes na peça apócrifa de fl. 340, 

inclusive para atualizar o endereço do réu. Intimem-se e requisite o réu. Às 

providências.” "

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 7990-79.2013.811.0042 – ID 347290

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

PESSOA A SER CITADA/INTIMADA: ALEX STENIO ROMERO DE 

ASSUNÇÃO, RG 885.421 PMMT, CPF 003.112.231-09, filiação: Sadi 

Fernandes de Assunção e Maria Eva Romero, data de nascimento: 

27.10.1985, natural de Carapó/MS, residente na Rua Ministro Cesar Calls 

nº 180, Bairro Centro, em Peixoto de Azevedo/MT.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, dos termos 

da denúncia abaixo transcrita de forma resumida e do r. Despacho de fls. 

206, nos termos do art. 277, inciso V, alínea "d" do Código de Processo 

Penal Militar, bem como sua INTIMAÇÃO PARA COMPARECER EM SESSÃO 

DE INSTRUÇÃO que se realizará no dia 24.7.2018, às 13h30min, no Edifício 

do Fórum da Capital, no Plenário da Justiça Militar, no endereço ao final 

indicado.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público denuncia o SD PM MARCOS 

FERNANDO MESQUITA DE SOUZA e SD PM ALEX STENIO ROMERO DE 

ASSUNÇÃO pelas práticas do crime previsto nos artigos 305 c/c 53 do 

Código Penal Militar e o SD PM ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO pelo 

crime do art. 223 do Código Penal Militar.

ROL DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO: Onete de Souza Pereira, Luana 

Alves, elinton Pereira de Sá, Deusdete Pereira dos Santos e CB PM Juemil 

Pires de Miranda.

DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS ETC. Tendo em vista que o réu SD PM Alex 

Stenio Romero de Assunção está lugar incerto e não sabido (fls. 202/203), 

com fulcro no art. 277, V, d, do CPPM, ACOLHO o requerimento ministerial 

de fl. 2015 e DETERMINO que a sua citação seja feita por edital, com prazo 

de 20 dias (art. 287, c, do CPPM). Observem-se estritamente os requisitos 

dos arts. 278, 286, §1° do CPPM. Conste no edital a advertência ao 

acusado de que deverá indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a Gestora 

Judicial ao lavrar a certidão de citação indicar, sempre que possível, os 

motivos pelos quais o acusado não tenciona contratar defensor. Conste 

também a advertência de revelia do art. 292 do CPPM. Por conseguinte, 

não havendo tempo hábil para a efetivação da citação por edital do réu SD 

PM Alex Stenio antes da realização da instrução aprazada para o dia 

6.2.2018 (fl. 185), REDESIGNO o referido ato para o dia 24.7.2018, às 

13h30min. Intime-se o réu SD PM Alex Stenio para o ato instrutório 

redesignado no mesmo edital de citação. No caso de decurso in albis do 

prazo da citação e intimação por edital, certifique-se e intime-se a 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu Alex Stenio, inclusive 

para a sessão de instrução aprazada e para a apresentação de quesitos 

às missivas que serão expedidas. Expeçam-se as missivas determinadas 

à fl. 185 somente após a consumação do prazo da citação por edital. 

Ademais, expeça-se o necessário para a realização da sessão de 

instrução neste ato designada. Intimem-se. Às providências."

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, Amanda Meira 

Florentino de Figueiredo, Analista Judiciária, digitei.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 501866 Nr: 40898-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA MARIA SILVA E MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Lacerda Azevedo 

- OAB:11.105

 Vistos etc;

Em razão da distribuição desta missiva a este Juízo, designo o dia 20 de 

março de 2018 às 14h00min para cumprimento do deprecado.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 
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aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 496195 Nr: 35422-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE APARECIDA BRINQUEDO 

BENITES - OAB:23227/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16.247B

 Código: 496195

Vistos, etc.

Tendo em vista que já foi decreta a prisão preventiva do acusado através 

da decisão exarada às fls. 141/142, o pedido de prisão temporária de fls. 

196/198 perdeu seu objeto.

Em tempo, verifica-se que a resposta inicial do acusado (fls. 172/174) não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do Código de Processo 

Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, designo audiência única de 

instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do CPP, para o dia 05 de 

abril de 2018, às 16h40min.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 436329 Nr: 12606-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY DOMINGOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER RAMOS MOTTA - 

OAB:3272-B/MT

 Vistos, em correição (Ofício Circular n.º 81/2017-GAB-J.AUX.)

I- Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado (fls. 

109) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, 

nos termos do artigo 409, do CPP.

II- Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e 

serão apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser 

proferida no final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por 

certo, haverá elementos para valorar a culpabilidade nas condutas 

irrogadas àquele e formar um juízo de convicção sobre as razões que 

ensejaram o evento dito delituoso.

 III- Designo, assim, desde logo, o dia 21 de março 2018, às 13h40, para 

realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata o 

artigo 411, do CPP.

IV- Por oportuno, registro que a superlotação da pauta de audiência 

inviabiliza designação de data mais próxima, exceto nos dias reservados 

para os processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, a 

despeito da prescrição contida no artigo 1.198, da CNGC, razão por que 

será solicitada, ainda no mês em curso, a autorização da 

Corregedoria-Geral da Justiça, no tocante ao presente e demais casos 

semelhantes.

V- Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

trinta dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512808 Nr: 5482-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH ANNE CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UDIESLLEY F. A. XIMENES - 

OAB:15.396/MS

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 10/04/2018, às 15:20 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações e requisições necessárias com 

antecedência, observando que se trata de interrogatório de réu preso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do ato, 

intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para 

acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Comunique-se ao Juízo Deprecante e dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512754 Nr: 5436-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO HENRIQUE CAROLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 10/04/2018, às 16:15 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 471465 Nr: 11382-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 [...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o denunciado UELITON MARTINS DA SILVA, vulgo “Manoel”, 

brasileiro, convivente, segurança, natural de Cuiabá/MT, inscrito no RG n°. 

1739488 SSP/MT e cadastrado no CPF n. 032.167.411-17, nascido em 
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13.08.1988, filho de Emanoel Pedro da Silva e Ivany Alves Martins da Silva, 

residente na Rua X, Quadra 25, n°. 51, Residencial Nova Canaã, bairro 

Nova Canaã, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, e art. Art. 40, 

inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 16, inciso IV, da Lei 

10.826/03. [...]Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das 

penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva 

final para o Réu UELITON MARTINS DA SILVA, vulgo “Manoel”, brasileiro, 

convivente, segurança, natural de Cuiabá/MT, inscrito no RG n°. 1739488 

SSP/MT e cadastrado no CPF n. 032.167.411-17, nascido em 13.08.1988, 

filho de Emanoel Pedro da Silva e Ivany Alves Martins da Silva, residente 

na Rua X, Quadra 25, n°. 51, Residencial Nova Canaã, bairro Nova Canaã, 

em Cuiabá/MT, em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 735 (setecentos e trinta 

e cinco) dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 

c/c art. 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, fixando o valor do 

dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos 

fatos. [...]Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo 

condenado (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 471465 Nr: 11382-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 [...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o denunciado UELITON MARTINS DA SILVA, vulgo “Manoel”, 

brasileiro, convivente, segurança, natural de Cuiabá/MT, inscrito no RG n°. 

1739488 SSP/MT e cadastrado no CPF n. 032.167.411-17, nascido em 

13.08.1988, filho de Emanoel Pedro da Silva e Ivany Alves Martins da Silva, 

residente na Rua X, Quadra 25, n°. 51, Residencial Nova Canaã, bairro 

Nova Canaã, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, e art. Art. 40, 

inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 16, inciso IV, da Lei 

10.826/03. [...]Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das 

penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva 

final para o Réu UELITON MARTINS DA SILVA, vulgo “Manoel”, brasileiro, 

convivente, segurança, natural de Cuiabá/MT, inscrito no RG n°. 1739488 

SSP/MT e cadastrado no CPF n. 032.167.411-17, nascido em 13.08.1988, 

filho de Emanoel Pedro da Silva e Ivany Alves Martins da Silva, residente 

na Rua X, Quadra 25, n°. 51, Residencial Nova Canaã, bairro Nova Canaã, 

em Cuiabá/MT, em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 735 (setecentos e trinta 

e cinco) dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 

c/c art. 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, fixando o valor do 

dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos 

fatos. [...]Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo 

condenado (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512808 Nr: 5482-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH ANNE CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UDIESLLEY F. A. XIMENES - 

OAB:15.396/MS

 Vistos, etc. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 10/04/2018, 

às 15:20 horas. Para tanto, façam-se as intimações e requisições 

necessárias com antecedência, observando que se trata de interrogatório 

de réu preso. Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a 

frustração do ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da 

Defensoria Pública para acompanhamento do ato em caso de ausência do 

causídico. Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto 

nos arts. 1.358 a 1.368 da CNGC Judicial. Comunique-se ao Juízo 

Deprecante e dê-se ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 511726 Nr: 4371-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO, 

CLEIA NUNES DA SILVA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FLÁVIO DE 

OLIVEIRA - OAB:19.805/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 10/04/2018, às 16:25 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 511726 Nr: 4371-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO, 

CLEIA NUNES DA SILVA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FLÁVIO DE 

OLIVEIRA - OAB:19.805/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 10/04/2018, 

às 16:25 horas. Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com 

antecedência, comunicando-se o Juízo Deprecante. Caso haja advogado 

constituído na origem, para evitar a frustração do ato, intime-se via DJE, 

sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para acompanhamento 

do ato em caso de ausência do causídico. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, observando o disposto nos arts. 1.358 a 1.368 da CNGC 

Judicial. Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 461613 Nr: 1470-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA GENTIL CARVALHO, MARIA HELENA 

DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 NOTIFIQUE-SE para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público. DEFIRO as diligências requeridas na cota 

Ministerial de fl. 50. No que diz respeito a incineração antecipada da droga, 

verificando que os laudos de constatação e definitivo já se encontra 

encartado nos autos (fls. 16/17 e 38/39), DEFIRO o pleito representado 

pelo “Parquet”, devendo se comunicar a autoridade policial para adoção 

das providências necessárias. II - DO PEDIDO DE APLICAÇÃO MEDIDA 

CAUTELAR: Ante o exposto, INDEFIRO o pleito Ministerial formulado à fl. 

49.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 502957 Nr: 41974-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 260 de 519



Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ETIEL REGIS DE LIMA JUNIOR, WILLIAN DOS SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que os bens pleiteados no pedido deste incidente já tiveram 

a destinação definida na r. decisão proferida na presente data nos autos 

do inquérito policial apenso (Cód.504625), JULGO-O POR PREJUDICADO.

De consequência, DETERMINO o arquivamento dos autos, mediante as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 498544 Nr: 37744-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas na cota Ministerial de fl. 05v, devendo a 

Serventia atentar-se para o apensamento dos autos de Cód. 495288 ao 

presente feito.

Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, retorne-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 498544 Nr: 37744-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fls. 50), concluo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado LUCAS SOUZA SILVA como 

incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 

16:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Considerando o paradeiro desconhecido do réu nestes autos, cite-o por 

EDITAL (CPP, art. 361), devendo a Serventia atentar-se para fazer constar 

do mesmo a intimação para comparecimento ao ato ora designado.

 Para o ato, requisitem-se e intimem-se as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 461613 Nr: 1470-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA GENTIL CARVALHO, MARIA HELENA 

DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa das acusadas se reservou o direito de 

impugnar a inicial acusatória em sede de alegações finais (fl. 97), entendo 

que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor 

esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de 

que não houve ilícito criminal na conduta das denunciadas, inocorrendo 

alguma das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo, nesta fase, o princípio do “in dubio pro 

societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando as denunciadas VANILDA GENTIL 

CARVALHO e MARIA HELENA DA SILVA NOGUEIRA como incursas nos 

artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 

15:55 horas, para o interrogatório das acusadas, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Para tanto, intimem-se as acusadas, as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 513694 Nr: 6293-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 10/04/2018, às 16:30 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 511384 Nr: 4062-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Suspeição (art. 131 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REGINALDO APARECIDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.Trata-se de nova Exceção de Suspeição interposta por 

REGINALDO APARECIDO MOREIRA.Sustenta, em síntese, que esta 

magistrada não tem respeitado os princípios constitucionais do devido 

processo legal e da presunção de inocência, fazendo juízo de valores 
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gravíssimos, antecipando a condenação do Excipiente de forma prematura 

e precipitada em decisões proferidas nos autos da Ação Penal nº. 

439095. É O BREVE RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO. (...). Desta forma, 

são IMPROCEDENTES as arguições de suspeição, motivo pelo qual NÃO A 

RECONHEÇO e, uma vez que já fora autuada em apartado pela Secretaria, 

determino seja encaminhada à superior instância, para reapreciação, sem 

suspensão da tramitação da ação penal, nos moldes do que determina o 

Código de Processo Penal e a melhor jurisprudência: (...). Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 506060 Nr: 45055-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL, ALMIR 

CANDIDO DE FIGUEIREDO, RIVALDO ALVES DA CUNHA, EVANDRO 

TEIXEIRA DE REZENDE, PAULO SERAFIM DA SILVA, KAMIL COSTA DE 

PAULA, MARCELO MEDINA, PAULO PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS 

LARA, THEO MARLON MEDINA, RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR, 

PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA, DIEGO DE JESUS DA CONCEIÇÃO, 

CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS, ROGERIO 

ROCHA DELMINDO, KEILA CATARINA DE PAULA, ALYSSON DE SOUZA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O, BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - OAB:12713/MT, 

Dejalma Ferreira dos Santos - OAB:12062/MT, DOMINGOS SÁVIO 

FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/MT, DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B, FAUSTINO 

ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT, GEORGE LUIZ VON 

HOLLEBEN - OAB:9.299, GILBERTO JOSE CADOR - OAB:14.323/MT, 

GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:20287/O, HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT, MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - OAB:11504, 

MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, MURILO SAMORANO MEDINA 

- OAB:OAB/MT 23367/B, OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - 

OAB:4691/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:7712, Rodrigo Direne de Moraes - 

OAB:13878, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506, Valdir Ariones 

Pimpinati Junior - OAB:6145-B, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928A

 Autos 45055-69.2017.811.0042 – Cód. 506060

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Almir Cândido de Figueiredo e outro(a,s)

 VISTOS ETC.

I – Expeça-se novo mandado para citar e intimar o acusado ALYSSON DE 

SOUZA FIGUEIREDO, observando o endereço fornecido pela defesa às 

fls. 2724/2728, tal seja: RUA D, QUADRA 32, LOTE 16, BAIRRO: ASA 

BRANCA – VÁRZEA GRANDE/MT.

Sem prejuízo desta determinação, considerando que o acusado constituiu 

advogado nos autos (fls. 2725), intime-se referido causídico para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente a resposta à acusação.

II - Em atenção ao mandado e Auto de Penhora no Rosto dos Autos (fls. 

2937/2939), comunique-se ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT 

que o sequestro determinado na cautelar vinculada a estes autos (Id. 

499748) busca o ressarcimento ao erário público dos prejuízos, em tese, 

causados por Wagner Florêncio Pimentel e Outros, em razão dos fatos 

apurados nesta Ação Penal, caso seja julgada procedente, ao final, a 

denúncia.

 Ademais, o bloqueio determinado por este Juízo em relação a todos os 

Representados atingiu o valor de R$ 586.324,44 (quinhentos e oitenta e 

seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 

dos quais R$ 227.889,93 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta 

e nove reais) foram bloqueados nas contas de WAGNER e R$ 2.776,92 

(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) 

nas contas da empresa ÁPICE.

Contudo, o pedido de condenação a título de reparação do dano causado 

pela infração formulado pelo Ministério Público é de R$ 35.371.240,44 

(trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta 

reais e quarenta e quatro centavos). Ou seja, o valor bloqueado por este 

Juízo não chega a 2% (dois por cento) do valor pleiteado a título de 

reparação na denúncia.

Não há, portanto, nenhum proveito econômico a ser obtido pelos 

Requeridos, de modo que a penhora no rosto dos autos se mostra 

ineficaz.

Intimem-se.

III – Em consulta ao Site do TJMT, verifica-se que a CP para citação da 

Acusada NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS foi cumprida em 06/03/2018 (ID. 

187137 – 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT). Assim, solicite a Secretaria a 

sua imediata devolução, juntando-a nos autos.

IV – As questões relativas a medidas cautelares/revogação de prisão 

deverão ser tratadas nos autos próprios (ID. 499748), a fim de não 

prejudicar o tramite da presente ação penal.

Assim, determino sejam extraídas cópias das respostas à acusação 

apresentadas pelas defesas dos acusados RINALDO BATISTA FERREIRA 

JÚNOR e ROGÉRIO ROCHA DELMINDO (fls. 2647/2657) e KAMIL COSTA 

DE PAULA (fls. 2842/2871), as quais deverão ser juntadas naqueles 

autos.

Após, dê-se vista daqueles autos ao MP, para que se manifeste sobre os 

pedidos de revogação das medidas cautelares/prisão preventiva.

Deixo de determinar a providência em relação ao pedido formulado pela 

defesa de JEAN CARLOS LARA (fls. 2945/2946), por constatar que nos 

autos ID. 499748 foi juntada petição com igual teor (fls. 2200/2201).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá – MT, 13 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 491711 Nr: 31118-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA ROCHA, ANDERSON SERGIO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 12/04/2018, às 13:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 465112 Nr: 5018-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIRO BIHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Com base nas certidões constantes nos autos, ainda que o réu seja 

ocupado, é óbvio que ele fica sabendo das audiências por seus porteiros 

ou funcionários, logo dá indícios de que se oculta parar não ser intimado e 

atingir eventual prescrição.

Assim, determino a intimação do réu por hora certa para comparecer à 

audiência no dia 16/03/2018, às 15h30min.

Conforme decisão do STJ, o réu não é obrigado a comparecer em juízo e 

nem compelido a comparecer coercitivamente à audiência.

Assim, se o réu não comparecer após intimado por

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 505765 Nr: 44760-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AGUAYO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES 

SALVADOR - OAB:14.204

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 
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cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 12/04/2018, às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 465112 Nr: 5018-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIRO BIHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Considerando que este Magistrado se encontrará ministrando Palestra 

Aula sobre Audiência de Custódia no Simpósito de Direito Penal na Cidade 

de Sinop/MT, a se realizar no dia 16/03/2018 (sexta-feira), CANCELO o ato 

previamente agendado nestes autos, e DESIGNO nova data para o dia 08 

de Maio de 2018 às 13h45min.

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 439337 Nr: 15845-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEO, LEO, LFEDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027-OAB MT, MÁRIO DONAL SPALATTI - 

OAB:23230/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860

 DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – as partes acordaram: o valor da pensão 

alimentícia ficará estabelecido no valor de 32% (trinta e dois por cento) do 

salário mínimo vigente, atualmente o valor de R$305,28 (trezentos e cinco 

reais e vinte e oito centavos) para o filho Adriano Eloy Ortolan, a ser 

depositado todo dia 10 em conta de titularidade da Requerente. Ademais, 

restou fixado que cada um dos genitores arcará com 50% das despesas 

extraordinárias (despesas médicas, remédios, material escolar, uniforme 

escolar, despesas odontológicas). Já em relação ao filho Lucas Eloy 

Ortolan não restou fixada valor de pensão alimentícia em razão do mesmo 

estar trabalhando e ser maior de idade (com 19 anos).

Dada a palavra à representante do Ministério Público, a ilustre Promotora 

de Justiça se manifestou favoravelmente ao acordo entabulado.

 DELIBERAÇÕES

Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO:

 “VISTOS. DEFIRO o prazo de 15 (quinze) para a parte Requerente 

apresentar a devida procuração ou substabelecimento. HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes nesta oportunidade, e por consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, Inc. III, “B” do CPC. Saem os presente intimados. Às 

providências. P.I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 386114 Nr: 28433-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELDER FERREIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para os crimes previstos no art. 147 e art. 129, §9º, 

ambos do Código Penal e, por consequência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ZELDER FERREIRA DE MAGALHÃES, já 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo recursal, 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências.Cuiabá-MT, 15 de março de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 406518 Nr: 11111-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BADAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 Id. 406518 – Medidas Protetivas.

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por BENEDITA 

ALEONICE DE ANUNCIAÇÃO GOMES, em face MARCOS GOMES DA 

SILVA, devidamente qualificados, deferido à fls. 18/19 (B.O. nº 

2015.133087), em 12/05/2015.

Compulsado o Inquérito Policial em apenso (id. 442305) referente aos fatos 

noticiados nestes autos, foi verificado que este fora sentenciada, com 

determinação de arquivamento, datado de 15/03/2018.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que o Inquérito Policial (processo principal) relacionado aos 

fatos noticiados nesta demanda se encontra sentenciado, com 

determinação de arquivamento, verifico que o presente feito perdeu seu 

objeto, já que as medidas protetivas possuem caráter instrumental e 

acessório em relação ao processo criminal principal.

Sendo assim, ausentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, por ser o presente feito 

mero acessório do principal, o qual foi sentenciado, com fundamento no 

art. 485, inciso IV do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito.

 REVOGO as Medidas Protetivas deferidas.

Intime-se o Advogado do Requerido – via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

de estilo.

P. I. CUMPRA-SE.

Às providências.

Cuiabá/MT, 15 de Março de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 388444 Nr: 2549-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA MOTTINHA DA SILVA - 
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OAB:13138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 388444.

Vistos.

Tratam-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima Tessa 

Mottinha Silva, em face de Bruno Leonardo da Silva, deferidas às fls. 

20/21, em 02/02/2015 (B.O. nº 2015.29075).

Compulsado os autos, verifico que a Ação Penal (id. 389035) referente 

aos fatos noticiados nestes autos, fora sentenciada, com determinação de 

arquivamento, nesta data.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a Ação Penal (processo principal) relacionada aos 

fatos noticiados nesta demanda se encontra sentenciada, com 

determinação de arquivamento, nesta data, verifico que o presente feito 

perdeu seu objeto, já que as medidas protetivas possuem caráter 

instrumental e acessório em relação ao processo criminal principal.

Sendo assim, ausentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, por ser o presente feito 

mero acessório do principal, o qual foi sentenciado, REVOGO as Medidas 

Protetivas deferidas e JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC/2015.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 433646 Nr: 9671-79.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSSB, E, T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENDORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886

 VISTOS. Diante da ausência do Requerente, uma vez que o mesmo não 

foi devidamente intimado nos termos da certidão de fls. 61, considera-se a 

presente audiência prejudicada. REMETAM-SE os autos para a Defensoria 

Pública Criminal que assiste o requerente para manifestar se permanece o 

interesse no prosseguimento do feito, bem como formular pedidos que 

entender cabível. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 422728 Nr: 28373-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA COELHO BADINI DE AMORIM, BBDA, BVBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISANTOS SANTANA FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 VISTOS. Considerando que o presente caso se trata de provas 

documentais, declaro encerrada a instrução processual. REMETAM-SE os 

autos para a Defensoria Pública Cível para apresentação de memoriais. 

Após, INTIME-SE o patrono do Requerido via DJE para a apresentação de 

memoriais. Por fim, REMETAM-SE os autos para o Ministério Público e 

voltem-me para prolação de sentença. Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 484833 Nr: 24512-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMSPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SOBRAL DA 

SILVA - OAB:23319, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324, ISABEL 

CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6347, Mario Eduardo 

Marquardt - OAB:10.915, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5705

 VISTOS. DEFIRO o pedido da parte Requerente e CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para a apresentação de procuração ou substabelecimento. 

DEFIRO o pedido da parte Requerida no sentido da juntada de um CD 

(mídia). Diante das desistências de todas as testemunhas, declaro 

encerrada a instrução processual. Sai a parte Requerente intimada para 

apresentação de memoriais escritos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

INTIME-SE a parte Requerida para apresentação de memoriais no prazo 

legal. Por fim, RETORNEM-ME os autos conclusos para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 453754 Nr: 30935-55.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463 OAB/MT

 VISTOS. INDEFIRO os pedidos formulados pela Requerente e pelo 

Requerido pela substituição das testemunhas por não restar comprovada 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 451, do Novo CPC. DESIGNO 

audiência de continuação da instrução para o dia 16/05/2018 às 13:30 

horas. INTIMEM-SE as testemunhas da parte autora nas fls. 07-verso, bem 

como as testemunhas do Requerido cujo rol constam às fls. 78. Saem as 

partes intimadas. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516656 Nr: 9011-17.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais motivos, determino a INTIMAÇÃO do autor, por meio de seu 

patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda da inicial, 

qualificando a ré, indicando o endereço eletrônico das partes e 

manifestando pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme 

inteligência do art. 319 c/c art. 321, § único, ambos do CPC.E, por não 

restar comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas e 

demais despesas processuais, indefiro o pedido da concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando, que o autor, no 

prazo acima deferido, providencie o recolhimento das custas processuais 

devidas, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 

290, do Código de Processo Civil, com consequente extinção do processo 

(art. 485, I do CPC). Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação 

ou não, o que deve ser cert i f icado, renove-me à 

conclusão.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 de março de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 416070 Nr: 21170-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDS, DDFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 A despeito das alegações do executado de que não possui condições 

financeiras de arcar com a totalidade da dívida alimentícia e que, caso 

continue preso perderá seu emprego, não há como deferir o pedido de 

revogação de sua prisão.No caso dos autos, a ação foi proposta em 2015 

e nesse mesmo ano foi decretada a prisão do executado que, mesmo 

ciente da dívida, das necessidades da alimentada e da decisão judicial que 

determinou o pagamento, sob pena de prisão, manteve-se inerte, não 

efetuando o pagamento da dívida que, à época, era muito menor que a 

quantia devida agora. A realização de pagamentos parciais não se presta 

a elidir o decreto prisional, porque a dívida executada é atual, na medida 

em que abrange as três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e 

as que se venceram no curso do feito, nos termos do §7º do art. 528 do 

CPC e do verbete sumular n.º 309 do STJ , desta forma, a prisão civil do 

executado somente seria afastada, pelo pagamento integral da dívida 

executada ou cumprimento da segregação, o que não ocorreu. Por tal 

motivo, considerando que o executado comprovou o pagamento de 

apenas parte do débito executado e que, conforme entendimento 

jurisprudencial pacífico “(...) O pagamento parcial da obrigação alimentar 

não afasta a legitimidade da prisão civil. Precedentes. (...) (AgInt no RHC 

81.501/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)”, indefiro o pedido de fls. 83/87 e 

MANTENHO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO. Remetam-se os autos à 

Defensoria Pública Cível para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a proposta de parcelamento do débito apresentada 

pelo executado no pedido de fls. 119/123.Às providências.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de março de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 433389 Nr: 9398-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MODESTO FALEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568

 XXVIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural 

pela acusação e, por corolário:® absolvo o réu com relação ao crime de 

ameaça (CP, art. 147), nos termos do disposto no art. 386, I, do CPP e;® 

condeno o réu Ricardo Modesto Faleiros, brasileiro, solteiro, portador do 

RG n. 1233992-0 SSP/MT e do CPF 878.547.081-34, natural de Cuiabá/MT, 

nascido aos 01/06/1981, filho de César Jesus Faleiros e Closeny Maria 

Modesto Faleiros, residente e domiciliado na Av. Brasil, nº 705, Bairro 

Goiabeiras, nesta Capital, como incurso nas sanções do artigo 21 do 

Decreto Lei 3.668/41, cuja pena, in abstrato é de detenção de prisão 

simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto 

de réis, se o fato não constitui crime:Consideradas e verificadas as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 

do CP, estabeleço a pena base em:20 (vinte) dias de prisão 

simples.Agravantes:Considerando a presença da agravante disposta no 

art. 61, II, ”f”, do CP, aumento a pena em 10 (dez) dias de prisão simples, 

passando  a  mesma para :30  ( t r i n ta )  d ias  de  p r i são 

simples.Atenuantes:Considerando a presença da atenuante prevista no 

art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples, 

passando a pena para: 15 (quinze) dias de prisão simples.Causas de 

aumento/diminuição de pena e pena definitiva:Não verifiquei, no vertente 

caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de 

pena, pelo que torno definitiva a pena em: 15 (quinze) dias de prisão 

simples.Da detraçãoLII.Considerando que o condenado não foi preso em 

flagrante, deixo de realizar a detração.Do regime de cumprimento de 

penaLIII.Levando-se em conta a pena que deverá o condenado cumprir, 

estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, conforme 

disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33 , do CP;LIX.Custas na forma da 

lei.LX.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 92217 Nr: 11754-20.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNON GONÇALO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 XXI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Arnon Gonçalo Mendes, brasileiro, casado, professor, 

portador do RG n. 007758/SSP/MT, nascido em 24/11/1948, filho de 

Antônio Joaquim Mendes e Maria dos Reis Mendes, residente na Rua L, 

casa n. 08, Quadra 11, Jardim Araçá, nesta Capital, nos termos disposto 

no art. 386, V, do CPP.XXII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 

21 da lei 11.340/2006.XXIII.Procedam-se as anotações e comunicações 

constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça.XXIV.Transitado em julgado, procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.XXV.Isento de 

custas.XXVI.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360300 Nr: 23026-64.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GOMES DE FREITAS - 

OAB/MT 3.739 - UFMT - OAB:, SAULO NIEDERLE PEREIRA 

(ESTAGIÁRIO DA UFMT) - OAB:19759/E, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149/B

 XXV.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora na inicial e, por 

corolário, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do disposto no art. 487, I , do CPC. XXVI.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorár ios 

advocatícios.XXVII.Quanto aos honorários advocatícios, levando-se em 

conta os critérios elencados no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo havido 

condenação ao pagamento de importância em dinheiro e não sendo 

possível, nesse momento, aferir o proveito econômico obtido, fixo os 

honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.XXVIII.A exigibilidade das custas processuais e honorários 

advocatícios ficará suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, as obrigações decorrentes da sucumbência, 

conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC.XXIX.Após, transitado em 

julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

presentes autos.XXX.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 404308 Nr: 8743-65.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8743-65.2015.811.0042

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA DA SILVA

PARTE RÉ: PEDRO ADRIANO DOS REIS MOTA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Pedro Adriano dos Reis Mota Filiação: , 

brasileiro(a), , motorista de caminhão, Endereço: Rua Marantãs, Nº 459, 

Bairro: Jardim Primaveras, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 9.456,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, Citado o réu e não havendo resposta, ser-lhe-á nomeado 

curador especial ao réu, nos termos do art. 257, inciso IV do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: Menores V.G.M., e T.G.M. representados por sua 

genitora Paula Cristina da Silva propõe ação de Guarda c/c Alimentos em 

face de Pedro Adriano dos Reis Mota. Consta da exordial que viveram em 

união estável durante 10 anos, tiveram 02 filhos. Requer a guarda de seus 

filhos já que possui condições emocionais para tanto e que seja fixados 

os alimentos provisórios em um salário mínimo vigente mensalmente; Que 

ao final, seja julgado procedente o pedido, e que seja citado o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de lhe ser aplicado 

os efeitos da revelia (art.s 285, segunda parte, e 319, todos do CPC

DESPACHO: Vistos etc. I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, 

determino a citação do requerido por edital com prazo de 20 dias. II. Citado 

o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me conclusos para 

nomeação de curador especial ao réu. III. Intime-se.IV. Cumpra-se com 

urgência.

Eu, IVA CAMPOS DA SILVA, digitei.

 Cuiabá - MT, 15 de março de 2018.

Wellitom Osorski Goulart

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 458645 Nr: 36027-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MHFDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057

 Certifico que a sentença foi reenviada ao DJE para intimar apenas o 

patrono do requerido que não estava cadastrado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 458645 Nr: 36027-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MHFDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057

 ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da 

vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da decisão que 

deferiu a presente medida, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste no 

expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo para pleitear a continuidade das medidas 

protetivas e comprovar a necessidade da continuação das mesmas, 

ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis.?Publique-o prazo de sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida.XIX.Decorrido o 

prazo sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção 

das medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de 

posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior 

hierárquico do agressor informando sobre a revogação da medida 

protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de assistência 

judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XXI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite.XXII.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo.XXIII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 168317 Nr: 15610-50.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 Vistos etc.

I. Indefiro o pedido de fls. 127, haja vista que o pedido em apreço não se 

amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 451 do CPC, aplicável, 

in casu, por analogia, conforme permissivo do art. 3º do CPP.

II. Indefiro o pedido de inclusão ao rol de testemunhas da Sra. Zilda 

Almeida Azevedo, tendo em linha de estima que se operou no vertente 

caso a preclusão consumativa.

III. Intime-se o patrono do acusado para que informe se possui interesse 

na oitiva das testemunhas arroladas às fls. 69. Caso a resposta seja 

positiva, que informe seus endereços atualizados.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98700 Nr: 2549-49.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IPSM, 

VHPSM, IPSM, LPSM, EMPS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 98700-Marillian Vitória Alves 

de Farias - OAB:19.509/O, Giuliano Martins Medeiros - 

OAB:21774-A, Terência Spedita Santos - OAB:6186

 URGENTE

Vistos etc...,

 1) Diante das informações constantes às folhas 288/346, bem como do 

parecer do Ministério Público às folhas 350/351, designo Audiência de 

Justificação para o dia 22/03/2018 às 14:00 horas, para a oitiva das 

partes e das crianças.

2) Intimem-se os genitores Paulo Fabrinny Medeiros e Letícia Palma Simão 
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Medeiro, bem como os avós maternos, Antônio Caetano Simão e Elza 

Madalena Palma Simão, para que, compareçam a audiência acima 

designada para serem ouvidos por este Juízo; Conste no mandado que no 

dia da audiência os guardiões deverão estar acompanhados das crianças 

Isadora, Victor Hugo e Igor, para serem também ouvidos;

3) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Terência 

Spedita Santos OAB/MT 6.186 e Moacir Almeida Freitas OAB/MT 727;

4) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 92879 Nr: 1590-15.2015.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRR, TC(R

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Daniel Rodrigues Rosa;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma do Art. 5º, inciso II, da Portaria 

011/2007/COORD/JIA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

6) Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 910-59.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JGT, 

MEDT, EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jovanil Emilio de Souza - 

OAB:5.064

 Vistos etc...,

 I - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 13/06/2018 às 14h30.

 II – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas, e, após, 

expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

 III - Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá 

estar acompanhada das crianças para serem também ouvidas.

III - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

IV – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

V – Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103350 Nr: 859-48.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, HCFT, 

CAFT, MFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Laura Penha 

Almeida - OAB:20519-0/MT

 Vistos etc...,

I - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 12/06/2018 às 15h00.

 II – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas, e, após, 

expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

 III - Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá 

estar acompanhada da adolescente para ser também ouvida.

III - Intime-se a advogada constituida Dra. Débora Laura Penha Almeida 

OAB/MT 20.519-O, para que cumpram o disposto no artigo 455, § 1.º do 

NCPC .

IV – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

VI – Notifique-se o Ministério Público dando lhes ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 95938 Nr: 110-65.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVRD, DRdO, CD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara Molina Parada 

Pedrosa - OAB:12.593/MT, Joelma dos Reis Ribeiro - 

OAB:17.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira - OAB:, Marilza de Castro Branco - OAB:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por 

Eduardo Vitor Rodrigues Delgado, representado sua genitora Deiziani 

Rodrigues de Oliveira, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Cuiabá, objetivando compelir os Ente Públicos a fornecer-lhe 

o tratamento de saúde consistente em Home Care. (...)O Ministério Público 

manifestou-se às folhas 916, informando que atualmente a criança 

Eduardo Vitor Rodrigues Delgado está acolhida na Casa Caminho 

Redentor.Pelo exposto, determino:1)Certifique-se o Trânsito em Julgado da 

Sentença de fls. 800/806;2)Determino a intimação da Equipe Técnica deste 

Juízo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize estudo psicossocial 

com a criança com a finalidade de verificar suas atuais condições e 

eventuais necessidades;3)Intime-se o Ministério Público e a Procuradoria 

Geral do Estado mediante carga dos autos, para que tomem ciência desta 

decisão;4)Publique-se para a intimação da Advogada Ana Lucia Ricarte, 

para que, proceda a adequação do pedido de Cumprimento de Sentença, 

contra a Fazenda Pública.

Citação

 

 EDITAL

DE CITAÇÃO

 PRAZO:

20 DIAS

 AUTOS N.º Cod.Proc.: 104438 Nr: 762-83.2017.811.0063

 ESPÉCIE: AÇÃO: PERDA OU SUSPENSÃO

 O U  R E S T A B E L E C I M E N T O  D O  P O D E R 

FAMILIAR->PROCESSO DE CONHECIMENTO->SEÇÃO

 CÍVEL->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 

 PARTE

 AUTORA: MINISTÉRIO

 PÚBLICO

 

 PARTE RÉ: Ronaldo Souza e
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 Michely Cavanha Siqueira

 

 CITANDO(A): RONALDO SOUZA e

 MICHELY CAVANHA SIQUEIRA

 

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA

 AÇÃO: 23/05/2017

 

 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

 

FINALIDADE:

 CITAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

lugar incerto e não

 sabido.. RESUMO DA INICIAL: O MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO,

 através da 19ª Promotoria de Justiça, vem à presença de 

Vossa Excelência

 propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C ADOÇÃO C/C GUARDA

 C/C PEDIDO LIMINAR, em desfavor dos requeridos acima 

mencionados, em favor das

 crianças V.S de S., N.V.S. de O., e L.E.S. de O.. 

DESPACHO: " Citem-se os requeridos

 Ronaldo Souza e Michely Cavanha Siqueira, com prazo de 

20(vinte) dias, para

 que no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas

 e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos . 

Deverá constar no edital

 a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos 

do artigo 159 do

 ECA. Eu, Valcides Ferreira de Assis, Gestor

 Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 16 de março de 2018.

 

 

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 108405 Nr: 665-14.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Tendo em vista que foram devidamente 

intimados a genitora e seu advogado constituído e até a abertura da 

presente audiência não se fazem presentes, dessa forma por ser tratar 

de adolescente interno, nomeio para realizar o ato o douto Defensor 

Público, a fim de que não haja prejuízo ao menor. Tendo em vista que as 

partes desistiram das demais testemunhas, homologo a referida 

desistência e declaro encerada a instrução processual. Abra-se vista ao 

Representante do Ministério Público para memoriais finais, no prazo de 02 

(dois) dias, em seguida intime-se o advogado constituído para que no 

mesmo prazo apresente-se memoriais finais e decorrido prazo não sendo 

apresentado encaminhe-se os autos ao douto Defensor Publico pra que 

promova a defesa apresentando os memoriais finas também no mesmo 

prazo. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se”.

Juizados Especiais Cíveis

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 18908 Nr: 465-11.2007.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILVA F. DA SILVA CUNHA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO ANTONIO MACHADO - 

OAB:5395-B- PA

 Certifico em atendimento ao Oficio Circular nº 390/2013 - DAJE informo às 

partes que os presentes autos foram distribuídos no Sistema PROJUDI sob 

o nº: 8060723-43.2012.811.0001 , bem como para INTIMAR os 

ADVOGADOS, caso não tenham cadastro no SISTEMA PROJUDI, para 

providencia-lo, junto ao Distribuidor e posterior habilitação/peticionamento 

no referido sistema.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 12877 Nr: 213-51.2006.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Luzia de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S.A, Trescinco Dist. De Autos 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Ferreira de Santana 

- OAB:10.138/MT, Carolina Mello Horvatich - OAB:10.129/MT, 

Vanessa de Holanda Tanigut - OAB:2.596/TO, Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Camilla de Araújo Balduino - OAB:9.519/MT, Glauco 

de Goes Guitti - OAB:9869-B /MT, Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT, Viviane Califani Merino Lapinski - OAB:6373/MT

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Ofício Circular n.º 390/2013-DAJE, e Consulta 36/2012 – Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob o n.º. 

8010048-86.2006.811.0001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 12710 Nr: 162-40.2006.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir Antônio Bernardon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cacilda Munhoz Chateaubriand 

- OAB:83289/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Ofício Circular n.º 390/2013-DAJE, e Consulta 36/2012 – Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob o 

n.º.8010049-71.2006.811.0001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 16816 Nr: 1224-38.2008.811.0057

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA HELENA SCHURING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DANIEL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: guilherme de almeida - 

OAB:208385/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira Bernardino 
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Silva - OAB:12027/MT

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Ofício Circular n.º 390/2013-DAJE, e Consulta 36/2012 – Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob o n.º. 

8026782-44.2008.811.0001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 13412 Nr: 659-54.2006.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Vera Cruz S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Donizete Rodrigues de 

Souza - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouveia de 

Vasconcelos Gurgel - OAB:9.023/MT, Roberta do Nascimento 

Cavaleiro - OAB:2.650/AC

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Ofício Circular n.º 390/2013-DAJE, e Consulta 36/2012 – Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob o n.º 

8010058-33.2006.811.0001.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 20/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 15 de março de 2018 (quinta-feira) 

das 19:00 horas às 23:00 horas .

1- Ivana Luciano Ferri – Gestora Judiciária

2- Carlos Henrique Carriel do Nascimento -Assessor

3- Maria Aparecida Gonçalves – Assessora

4- Nilton Tavares Filgueira – Agente da Infância

5- Victor Hugo Borges da Silva – Agente da Infância

6- Nilton Tavares Filgueira – Agente da Infância

7- Carlos Daniel Souto – Técnico em Informática

8- Paulo Celso de Oliveira - Motorista

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 15 de março de 2018.

PATRÍCIA CENI

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124843 Nr: 5807-36.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Lannes da Costa, Pedro Antonio 

Ribeiro, Representante Legal - RM Marketing e Publicidade Ltda (Jornal O 

Mato Grosso)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís paulo Alencar de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 17.536, MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO - 

OAB:278108

 Vistos.

Considerando que o querelado Laerte Lannes da Costa, saiu devidamente 

intimado para apresentar resposta à acusação no prazo legal de 10 (dez) 

dias, e não o fez, INTIME-O para que o faça no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob consequência de ser-lhe-à nomeado defensor dativo e consequente 

arbitramento de honorários.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123643 Nr: 4638-14.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Magno Moro Silva - 

OAB:12.399/MT, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB:15431

 CERTIFICO que enviei para publicação no DJE a intimação para os 

advogados da(s) parte(s) participar(em) da Audiência de Continuidade de 

Preliminar designada para o dia 19 DE ABRIL DE 2018, às 10 horas, na 

Sala de Audiências 2º Piso - Juiz Leigo.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24426 Nr: 848-64.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. I. Pereira de Lemos ME, Joaquim Eduardo 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, Hugo Roger de Souza Almeida - 

OAB:16285/MT, Núcleo de Prática Jurídica da Unic - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra L.I.PEREIRA DE LEMOS ME E JOAQUIM 

EDUARDO BUENO, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a 

prática do delito descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

O Ministério Público, em alegações finais, pediu a nulidade da citação da 

empresa denunciada e designação de nova audiência de instrução.

Conforme documento de fl. 73, a pessoa jurídica denunciada é constituída 

pelas sócias Laura Eneida da Silva e Lunalva Ismaelita Pereira de Lemos.

 Verifica-se que a citação da denunciada foi feita na pessoa de Joaquim 

Eduardo Bueno, conforme certidão de fl. 68, que é representante 

operacional da empresa (fl. 80).

Logo, resta configurada a nulidade da citação, uma vez que foi realizada 

por quem não tem poder para recebê-la.

Diante do exposto, declaro nula a citação da empresa L.I. PEREIRA DE 

LEMOS ME de fl. 68.

Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21-3-2018, às 15:15 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo do oferecimento de 

eventual proposta de transação penal, caso cabível.

Proceda-se a devida citação e intimação da denunciada L.I.PEREIRA DE 

LEMOS ME, encaminhando cópia da presente denúncia, fazendo constar 

que deverá(ão) comparecer à audiência acompanhado(s) de advogado e 

com suas testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no 

mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 

9.099/95).

Junte-se aos autos às certidões de praxe.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

Cuiabá, 12 de março de 2018.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 3218-11.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMEIRE FELDHAUS WENTZ, Aparecido 

Truculo Benevente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

DESIGNO audiência preliminar para o dia 13-6-2018, às 16h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato, preferencialmente, por intermédio de seus 

números de telefone constantes às fls. 11 e 26. Caso reste infrutífera a 

intimação por meio telefônico, esta se fará por carta precatória, no 

endereço declinado nos autos.

Intime-se, ainda, o d. defensor constituído à fl. 46.

 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000571-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA MARIA CANDIDO ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, 

DEFERE-SE o pedido de tutela provisória e determina-se ao requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO para que viabilize a transferência da parte 

autora ROMILDA MARIA CANDIDO ALBUQUERQUE, C.N.S. 

700.1019.5114.7220, mediante avaliação de risco específico para 

transferência pela equipe que atualmente assiste o paciente e autorização 

médica da unidade na qual se encontra internado, caso se apresente 

viável, para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em hospital que 

disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia, NO 

PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, sob pena de fixação de multa 

diária. Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu cargo 

na Central Estadual de Regulação e Regulação Municipal de Saúde, ou 

outro responsável legal para conhecimento e providências, com a 

urgência que o caso requer. Ante as condições clínicas da parte autora, 

dispensa-se a audiência de conciliação. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos comprovante de residência e procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cite-se e intimem-se os requeridos para contestarem a ação 

no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro 

Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que 

disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Serve a presente decisão de mandado, a fim de viabilizar o 

cumprimento mais ágil da presente tutela de urgência.Cumpra-se. Cuiabá, 

15 de março de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-31.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABC CARGAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA OAB - SP312430 (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, CONVERTE-SE o julgamento em diligência para 

determinar que seja intimada a parte autora a comprovar a qualidade de 

microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 

Complementar nº 123/2006) e apresentar os documentos pessoais do 

representante legal da pessoa jurídica, no prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, conclusos para a extinção. Cuiabá-MT, 18 de 

janeiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/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. Chama-se o feito a ordem a fim de revogar o 

Despacho de ID: 10348288. Defere-se o pedido de dilação de prazo do ID 

(10730773).Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504455-43.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/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. Chama-se o feito a ordem a fim de revogar o 

Despacho de ID: 10348281. Defere-se o pedido de dilação de prazo do ID 

(10730563). Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo no prazo 

de 10 (dez) dias. 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: 1005624-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V FERREIRA DOS SANTOS TAXI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 
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(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, face à ausência da parte autora V 

FERREIRA DOS SANTOS TAXI à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001035-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVALHO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENA-SE a parte 

requerida a pagar ao requerente o montante referente a 03 (três) diárias, 

referentes ao período de 07 a 09/12/2015, no valor de R$ 270,00 

(duzentos e setenta reais), a serem acrescidos de juros, calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a 

contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data em que 

deveriam ter sido pagos e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

Sistema Pje. Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501353-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas. Publicada no Sistema PJe. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias. 

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: 1001779-94.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALMEIDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, 15 de 

fevereiro de 2018 Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000639-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCELY SILVA FRANCO OAB - MT0014314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou por seu órgão colegiado 

quanto à competência para o julgamento da matéria, DECLARO a 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e 

julgar a presente demanda e, de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com amparo nos artigos 27, da Lei nº 

12153/09, c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 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: 0502151-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO AUGUSTO DUTRA DE MORAIS JUNIOR (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, 16 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZANA SEBASTIANA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 271 de 519



MARIUSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

NIVALDA SA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para no 

prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 9099/95) comprovar nos autos o 

recolhimento do preparo. Comprovado o preparo fica, desde logo, 

recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

contrarrazoar, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à instância 

revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Nada 

sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES DE SOUZA & ALVES DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-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: “Nesse contexto, verificado nos autos que a parte autora 

pretende ter a declaração de inexigibilidade de débitos inscritos em dívida 

ativa e outros não inscritos, vedada a cumulação de pedidos, haja vista a 

limitação da competência deste juízo. Assim, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, procedendo a adequação necessária ou comprovando o 

pagamento dos débitos inscritos na divida ativa e respectiva baixa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não comprovada a baixa de inscrição da dívida 

ativa, remeta-se a vara das Execução Fiscais competente para analise 

dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos inscritos. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001195-61.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes recorrentes para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito .” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000580-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABIQUEILA PIRES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 08/05/2018, Hora: 11:00, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “...Defere-se o pedido de dilação de prazo do ID (10730371). 

Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036557-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BASTIANI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de que junte aos autos comprovante de endereço, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

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: 03/05/2018, Hora: 08:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 
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Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. 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: 1000311-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/05/2018, Hora: 08:20, 

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: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. 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: 0505214-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (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: “...Diante disso, REVOGA-SE o despacho de Id. 4352396 e 

DETERMINA-SE seja intimada a advogada peticionante para apresentar o 

cálculo em conformidade com o dispositivo da sentença. Regularizado o 

cálculo, cite-se a parte executada para, querendo, opor embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. 

Após, conclusos. 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: 1000543-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY LUIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “...Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência 

judiciária gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes 

recorrentes para recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou 

comprovar incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do 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 para emendar a inicial a fim de 

juntar, no prazo de 15 dias, a certidão de Código 32534, 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.” Após, conclusos. 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000104-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

fazenda publica (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500369-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Defere-se o pedido de dilação de prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PINHEIRO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 
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(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Defere-se o pedido de dilação de prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito .” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003243-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO REINERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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. Intime-se a parte autora para informar se houve o 

depósito do subsídio, no prazo de 5 dias. Caso negativo, demonstrar 

documentalmente com a apresentação do respectivo extrato da conta 

salário. Intime-se o réu para informar se realizou o pagamento, no prazo 

de 5 dias. Após, conclusos com urgência. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito .” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503200-50.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.O Municipio de Cuiabá informa que não pode 

cumprir a decisão judicial por ausência de apresentação de documentos 

da parte exequente bem como falta de contato do advogado no processo. 

O ofício de ID 8252083 informa a necessidade de apresentação da CTPS 

da parte autora, documento imprescindível para o cumprimento da decisão 

judicial. Não consta que a parte autora tenha promovido a entrega de tal 

documento. Intime-se a parte autora para que apresente à procuradoria 

judicial do Município o referido documento e providencie o necessário a 

execução da ordem judicial, bem como informe nos autos telefones 

atualizados da requerente e seu patrono, conforme solicitado na petição 

de ID 8252080, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Intime-se 

ambas as partes para se manifestarem no prazo de 30 dias (prazo 

comum) sobre o cumprimento da obrigação. Nada sendo requerido, 

conclusos para a extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO BERTANI OAB - RS25822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial de Id. 11442749. 

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (cinco) dias. 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: 1003472-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO RODRIGUES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial juntando aos autos comprovante de endereço, no prazo de 15 

(cinco) dias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782252 Nr: 7111-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MIRANDA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CÉZAR PEREIRA 

BAPTISTA - OAB:OAB/RJ 5.295

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

338,78 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) e Taxa 

Judiciária no valor R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 139,35 (cento e trinta e 

nove reais e trinta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor, 

esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, 

para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de 
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petição, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452783 Nr: 7962-05.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

348,03 (trezentos e quarenta e oito reais e três centavos) e Taxa 

Judiciária no valor R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 164,75 (cento e 

sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384008 Nr: 12148-47.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ VOLOCHEN, DROGASUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

348,03 (trezentos e quarenta e oito reais e três centavos) e Taxa 

Judiciária no valor R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 164,75 (cento e 

sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786056 Nr: 8627-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSY JUSTINIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:16306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e 

Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 54,90 (cinquenta e 

quatro reais e noventa centavos) ao Cartório Distribuidor, esclarecendo 

que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no 

item 11 (custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder 

a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718229 Nr: 13685-68.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICANAS.COM B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DE VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

348,03 (trezentos e quarenta e oito reais e três centavos) e Taxa 

Judiciária no valor R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 164,75 (cento e 

sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341191 Nr: 9344-77.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSA MOREIRA ENDERLE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAURÉS ENDERLE - 

OAB:OAB/RS 14.826

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e 

Taxa Judiciária no valor R$ 126,31 (cento e vinte e seis reais e trinta e um 

centavos) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais 

e noventa centavos) ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para 

pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771985 Nr: 3158-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA ANGELICA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3158-52.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: CREUZA ANGELICA DE LIMA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Creuza Angelica de Lima, Cpf: 

30409985104, Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, a parte requerida proceder a 

juntada nestes autos, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais ...................................................................... R$ 

335,45

 Taxa Judiciária .......................................................................... R$ 127,09

Cartório Distribuidor ................................................................ R$ 54,90

Rondonópolis - MT, 16 de março de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75246 Nr: 10278-45.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA FAGUNDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Rosa Fagundes de Oliveira 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não Informado

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710807 Nr: 5794-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILZE OLIVEIRA FLÁVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARCELO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Victor Marcelo Santos, Cpf: 

69648212104 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua G, Qda 06, Bloco 10, 

Apto 103, Bairro: Residencial Acassia, Cidade: Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770361 Nr: 2306-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANE VALERIA SILVA SOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2306-28.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE VALERIA SILVA SOTTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Christiane Valeria Silva Sotto, Cpf: 

26280865819, Rg: 277141060, Atualmente em lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, a parte requerida proceder a 

juntada nestes autos, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,36

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,19

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 16 de março de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435600 Nr: 4268-62.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA BORGES, LUIZ GONZAGA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Luiz Gonzaga Borges, Cpf: 

69685445134, Rg: 030.387 SSP MT Filiação: Felipe Borges Alves e Dalva 

Rezende Borges, data de nascimento: 21/06/1957, brasileiro(a), 

casado(a), professor, Endereço: Av. Pindorama, N° 749, Bairro: Jd 

Pindorama, Cidade: Rondonópolis-MT

Executados(as): Luiz Gonzaga Borges, CNPJ: 00155545000177, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Pindorama, N° 749, Bairro: Jd Pindorama, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705826 Nr: 498-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Claudio Bispo, Cpf: 

36540943172, Rg: 41803-1 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Endereço: Av. Osvaldo Cruz, N° 728, Bairro: Jd Rivera, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82216 Nr: 17551-75.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIZAR APARECIDO BATISTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Adenizar Aparecido Batista 

Santos, Cpf: 45214930178, Rg: 618.437 SSP MT Filiação: Laudemiro 

Batista dos Santos e Erondina Benedita dos Santos, data de nascimento: 

08/10/1967, brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, casado(a), serralheiro, 

Endereço: Rua Alagoas, N° 606, Bairro: Cidade Salmen, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86055 Nr: 21287-04.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO ADOLFO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Eraldo Adolfo de Souza 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua das Adálias Nº 19, Bairro: 

Coophalis, Cidade: Rondonopolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 12260424.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005194-79.2017.8.11.0003

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:

THAIS CAROLINE DA SILVA LOURENCO BRAGA - ME (EXECUTADO)

THAIS CAROLINE DA SILVA LOURENCO BRAGA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a diligência de ID 12226648.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000109-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO CLAYTON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerido(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001101-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALIPIO DA CRUZ FILHO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006977-09.2017.8.11.0003

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:

MARILDA DE FATIMA CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 12271261.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006925-13.2017.8.11.0003

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:

MARISA DE SANTANA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 12271652.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006468-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON WILKY FELIZARTE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE LOPES DE ARAUJO OAB - RJ157232 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1006468-78/2017 Ação: Liquidação por Sentença Autor: Wallison Wilky 

Felizarte Medeiros. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, 

etc. WALLISON WILKY FELIZARTE MEDEIROS, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de 

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.09/11 e fl.20), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art.98, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão 

do ônus da prova constante do item ‘d – primeira parte’ de (fl.06), eis que 

inaplicável à espécie (art.373, CPC). Lado outro, indefiro o pleito de 

exibição liminar dos documentos requeridos no item ‘d – segunda parte’ de 

(fl.06), por falta de sustentáculo fático-jurídico (art. 300 e 373 CPC). 

Intime-se a parte autora para carrear aos autos cálculo aritmético da 

pretensão perseguida (art.509, §2º, CPC). Vindo aos autos, intime-se a 

parte requerida pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, para 

se manifestar acerca da presente liquidação de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias (510, CPC). Uma vez juntada a manifestação e cálculo da ré, 

vistas à parte contrária. Apresentada manifestação do autor, determino, 

desde logo, que se remetam os autos ao contador judicial para que revise 

os cálculos (art.510, CPC). Aportando aos autos, vista às partes e, ao 

depois conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de setembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 388232 Nr: 1916-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/9106, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Do advogado da parte executada para, em 5 (cinco) dias, cumprir a 

obrigação, conforme despacho de fl. 503

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 790310 Nr: 10354-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE RIBEIRO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104-A, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15103-A, Thassia Christina Duarte de Oliveira - 

OAB:MT0021896O

 Do advogado da parte requerida, para efetuar o pagamento das custas 

finais nos valores de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos) referente as Custas Processuais e R$ 126,31 

(cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos) referente a Taxa 

Judiciária, e do Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90 (cinquenta e 

quatro reais e noventa centavos), via depósito bancário, através do 

Banco do Brasil S/A, agência 0551-7, conta corrente nº. 44.017-5, nominal 

a Edilma Braga (Cartório Distribuidor), CNPJ 01.974.435/0001-08, no prazo 

de (5) cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 819481 Nr: 2735-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUVEIRÃO DAS TINTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Do advogado da parte requerida para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto aos embargos de declaração de fls. 75/76, interpostos pela parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 819481 Nr: 2735-58.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUVEIRÃO DAS TINTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Do advogado da parte requerente para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 77/86, interpostos pela 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 820707 Nr: 3209-29.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MURILA QUEIROZ DE CARVALHO, ESPÓLIO DE 

CELIO ANTERO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATALAO CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - 

OAB:18984, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls.95/107 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 701130 Nr: 9108-81.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H D DE JESUS - CONVENIÊNCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTAÇÕES EDUARDO MICHELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL FLÁVIO FIEL PAVONI - 

OAB:14.730/MT, MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls.242/272 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 702381 Nr: 10359-37.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEI MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS, EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE 

EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627/SP, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - 

OAB:18445/PR

 Do advogado da parte autora para, em 5 (cinco) dias, manifestar sobre os 

Embargos de Declaração interpostos pela parte contraria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 805243 Nr: 16377-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON PIRES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Do advogado da parte requerente para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 139/142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 814739 Nr: 1115-11.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA CRISTINA SALES NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LENCHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Do advogado da parte requerida para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 161/173

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 710361 Nr: 5324-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA TUPA LTDA ME, LUCAS 

RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, BALTAZAR SILVEIRA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Agropecuaria Tupa Ltda Me, 

CNPJ: 12153991000121, brasileiro(a), Endereço: Av. Bandeirantes, Nº 01, 

Bairro: Jd das Flores, Cidade: Rondonopolis-MT

Executados(as): Baltazar Silveira Pereira Junior, Cpf: 94068348120, Rg: 

134.861-3 SSP MT Filiação: Baltazar Silveira Pereira e Everaldina Teixeira 

Pereira, data de nascimento: 26/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), engenheiro agronomo/empresario, Endereço: 

Rua Professor Domingos de Lima Casa 81, Bairro: Planville, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Executados(as): Lucas Ricardo Teixeira Pereira, Cpf: 71541780515, Rg: 

10626018 SJ MT Filiação: Baltazar Silveira Pereira e Everaldina Teixeira 

Pereira, data de nascimento: 20/07/1979, brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Endereço: Av. Mato Grosso, Nº 555, Bairro: Cidade Salmen - 

Setor 01, Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:Analista Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 816901 Nr: 1878-12.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO SACHET & CIA LTDA, CARMO SACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Do advogado da parte requerida para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões quanto ao Recurso de Apelação de fl. 185/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 817668 Nr: 2100-77.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER CARLOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Do advogado da parte requerente para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 96/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 782662 Nr: 7277-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ALETEIA VANESSA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:OAB/MT12196

 Do advogado das partes requerentes para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 319/343.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 717475 Nr: 12914-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fl.162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 443996 Nr: 12665-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - 

OAB:OAB/SP84314, MARCIO F ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Do advogado da parte autora para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls.103/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 795010 Nr: 12377-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENNE PORTELA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 17230 Nr: 1777-54.1988.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA, VERA LUCIA 

LEITIS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO, CECILIA CARVALHO 

TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

o mandado de penhora e averbação de fl. 1272.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000463-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO DA SILVA PASSOS (EXECUTADO)

AVELINO BARBIERI (EXECUTADO)

SANDRA BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000463-74.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT EXECUTADO: RILDO DA SILVA PASSOS, AVELINO BARBIERI, 

SANDRA BARBIERI Vistos etc. Observa-se que, devidamente 

citada/intimada a efetuar o pagamento no prazo de lei, a parte executada 

se manteve inerte. Diante disso, pretende o credor a penhora on line de 

valores suficientes para garantir a execução. Veja que a redação 

conferida ao art. 835, I, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil) 

é no seguinte sentido: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, 

a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; Assim, diante da realidade processual, viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, conforme requerido. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro, depositada nas contas bancárias 

em nome da parte executada, no valor indicado pelo exequente, por meio 

do sistema BACEN-JUD. Materializado sucesso no bloqueio do numerário 

transfira-o para a conta judicial competente, lavrando-se em seguida o 

termo de penhora e depósito, forte no art. 839 da Lei 13.105/15, 

intimando-se, em seguida, o exequente e o executado, a fim de que, 

querendo, apresente a manifestação cabível, caso queira, no prazo de lei. 

Restando infrutífera a diligência, de igual modo vista à parte credora para 

se manifestar em 05 (cinco) dias. Em sendo requerida outra modalidade de 

penhora via sistema RENAJUD, em caso de insuficiência ou não 

localização de valores pelo sistema BACEN JUD, desde já defiro sua 

realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, do CPC/2015. 

Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do executado 
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nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme autoriza o art. 

782, § 3º, do CPC/15. Na hipótese de o devedor encontrar-se em lugar 

certo e sabido, determino a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de 

aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos 

termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15. Caso as 

tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham resultado 

infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens penhoráveis nos 

autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 921, § 2°, do 

CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, decorrido o prazo em 

referência, o prazo prescricional voltará a correr, conforme artigo 921, § 

1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. Em sendo caso de 

cumprimento de sentença e havendo pedido de protesto da sentença, 

defiro aludido petitório, consignando que cabe ao credor efetivar o 

protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da certidão 

pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 425446 Nr: 7603-26.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA AGOCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CASTRO AMORIM - 

OAB:9.504-A, CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - OAB:OAB/MS 10.636, 

ELIANE CRISTINA DE FREITAS - OAB:10326

 ...Assim, considerando que ainda subsiste o débito remanescente 

atinente à cota da devedora Ponto Certo, e tendo em vista a 

responsabilidade solidária quanto ao restante da obrigação, o pleito de 

penhora on line das contas do Banco do Brasil (fls. 418) merece 

acolhida.Contudo, em análise ao cálculo de atualização do débito juntado 

pelo credor às fls. 419, verifica-se que não foi abatido o débito 

remanescente de R$ 928,31, referente à cota do Banco do Brasil, que foi 

integralmente paga às fls. 402, no valor atualizado de R$ 1.015,64.Assim, 

dê-se vista à parte exequente para que apresente novo cálculo do débito 

(somente da cota da devedora Ponto Certo), abatendo-se o valor 

remanescente pago pelo Banco do Brasil às fls. 402/403.Em seguida, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433986 Nr: 2652-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE RIBEIRO DA SILVA FLUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no Bairro Santa Marta – 

Rondonópolis - MT. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central 

de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 385857 Nr: 13891-92.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL STROBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes, da r. sentença de 

fls. 253, uma vez que a mesma não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716650 Nr: 12045-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes, da r. sentença de 

fls. 62 , uma vez que a mesma não foi publicada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 427506 Nr: 9692-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURA MARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido retro, haja vista que a providência postulada, conforme 

se observa às fls. 76 e seguintes, foi deferida e realizada em 2014, há, 

portanto, quatro anos, com subsequentes suspensões do feito para que a 

parte autora diligenciasse no sentido da localização do demandado.

Assim, intime-se o autor a fim de que, em 05 (cinco) dias, requeira 

providência efetiva destinada ao efetivo andamento do processo, sob 

pena de extinção, conforme artigo 485, III, CPC/2015.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449306 Nr: 4485-71.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO DE OLIVEIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO, 4° TABELIONATO DE 

NOTAS E PRIVATIVO DE PROTESTO DE TITULOS DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Diante disso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

segundo réu e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO com relação ao requerido CARTÓRIO DO 4º 

TABELIONATO DE NOTAS E PRIVATIVO DO PROTESTO DE TÍTULOS DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que fica excluído do polo passivo da 

demanda, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias com relação a ele. Em 

virtude dessa decisão extintiva parcial da demanda, condeno o 

demandante ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da 

parte ora excluída da lide, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, ficando sobrestada a cobrança desse valor, 

todavia, em face da gratuidade de justiça deferida ao requerente.Em 

relação à alegada conexão deste feito com os autos da ação de 

locupletamento ilícito em trâmite na 4ª Vara Cível desta Comarca, 

apresentada pelo primeiro réu às fls. 63, depreende-se que aquele Juízo já 
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analisou referido argumento, tendo sido remetidos aqueles autos a este 

Juízo, restando prejudicada, desta forma, aludida preliminar.Analisadas as 

matérias preliminares, passo a fixar os pontos controvertidos, vez que 

estes ainda não haviam sido estabelecidos: a)Se o protesto do cheque 

emitido pelo autor é lícito;b)Se o valor protestado é devido pelo 

autor;c)Existência de danos morais.Em face da conexão deste feito com 

os autos em apenso, visando evitar decisões conflitantes, aguarde-se a 

realização da perícia lá determinada (código 451282), após o que será 

designada audiência de instrução e julgamento.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717398 Nr: 12829-07.2012.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO ONOFRE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, RAFAEL SGANZERLA DURANDI - OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a inércia da demandada citada por edital, conforme 

certidão contida às fls. 165, nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante 

nesta Comarca, como curadora especial da parte requerida em questão, 

que deverá ser intimada de seu munus para que promova a defesa de 

seus interesses, no prazo legal.

A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751158 Nr: 8375-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP84314, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES - OAB:14334-B

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a 

liminar, outorgando ao requerente a posse plena e definitiva do bem objeto 

da presente demanda. Via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC/15. Condeno ao demandante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor 

do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Determino a baixa de 

eventual restrição efetuada sobre o bem.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747501 Nr: 6464-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PORTO NETO, EDVALDO PORTO, 

EDSON TASCA PORTO, NEUSA BARBOSA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada 

pelo executado Antônio Porto Neto.Diante do teor da certidão de fls. 70, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito 

quanto à citação dos demais executados, no prazo de 05 (cinco) dias.Em 

seguida, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 745027 Nr: 4972-36.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROSIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O, 

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 96/111.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451911 Nr: 7090-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BENTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e §único do Código de Processo Civil, 

nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um dos D. 

Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732204 Nr: 12467-68.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDSTUR HOTEIS E TURISMO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B, ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:OAB/PR42.682

 Vistos e examinados.

Compulsando o feito verifico através do sistema Apolo, no campo 

“lembrete” a existência de peças a serem juntadas aos autos.

Desta feita, considerando que para qualquer deliberação nos autos é de 

extrema importância a presença de todas as peças pertencentes a ele, 

DETERMINO o retorno do feito a Secretaria para que assim proceda a 

juntada dos documentos constantes no “lembrete”.

Importante consignar que será respeitada a ordem cronológica das 

conclusões entre as preferências legais, devendo o feito retornar ao lugar 

da lista de antes da juntada das referidas peças.

Após o cumprimento das determinações, voltem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446930 Nr: 2113-52.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA BARROS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ABREU HORTA, SOMED, MATERCLIN 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 406/411, 

vez que a certidão de fls. 414 foi erroneamente expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 701767 Nr: 9745-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ABADIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 8.530-A, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO os procuradores da parte autora, para manifestarem acerca 

do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 732204 Nr: 12467-68.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDSTUR HOTEIS E TURISMO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B, ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:OAB/PR42.682

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para MANIFESTAR sobre a 

petição de fls. 120/121, vez que a intimação retro foi em nome de patrono 

diverso do exclusivo de fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445096 Nr: 278-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA, LUIZ FERNANDO 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 166/167, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 408482 Nr: 4181-77.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBC INDUSTRIA E COMERCIO DE SACARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MARIA DE FREITAS WARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Intimação do patrono da parte autora, acerca da r. Decisão de folha 164, 

a seguir: "Vistos etc. Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da 

parte executada, bem como a inserção da restrição pretendida, caso 

localizados bens desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15. Em 

caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe a 

localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. Em caso 

negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no silêncio, o que 

deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 706659 Nr: 1388-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do 

comprovante de recebimento de AR de folha 92/V, tendo em vista ter sido 

assinado por pessoa estranha aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 416636 Nr: 12309-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFERRAGENS LUIZÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MODESTO MONTEIRO ALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 424700 Nr: 6800-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNILDA LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 412100 Nr: 8226-27.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCE DENTAL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 421186 Nr: 3457-39.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 811839 Nr: 24-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINEL OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719957 Nr: 999-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONEIDA BUENO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737417 Nr: 280-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARCIA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, LETICIA PINHEIRO FERREIRA - OAB:16.630, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prossegimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743907 Nr: 4323-71.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E 

TRANSPORTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIL TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 295871 Nr: 10393-27.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLEE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO - ME, 

BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora, acerca da r. Decisão de folha 326, 

a seguir: "Vistos etc. INDEFIRO o pedido retro, haja vista que aludida 

providência já foi deferida e realizada às fls. 310/311. Assim sendo, 

intime-se o exequente a fim de que indique bens penhoráveis da parte 

devedora, em 05 (cinco) dias. Caso não o faça, determino a suspensão 

dos autos, nos moldes do art. 921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 

(um) ano. Consigno que, decorrido o prazo em referência, o prazo 

prescricional voltará a correr, conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em 

interpretação contrario sensu. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 844238 Nr: 9777-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO SIQUIERI, PAULO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:7043/MT, JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712639 Nr: 7715-87.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LUIZ PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida da r. Sentença de fls. 176, 

vez que não foi devidamente publicada em nome de seu patrono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 798122 Nr: 13515-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos das partes, para manifestarem acerca do retorno 

deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 1119-64.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICAVEL COMERCIO INDUSTRIA CEREAIS 

CAMPO, DEVANIL MONARO PIOVEZAN, JOAO FRANCISCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 338402 Nr: 6705-86.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NUNES MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência devolvida de folha 119, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 800711 Nr: 14648-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIMAR NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, tendo em vista o término do prazo deferido à folha 42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726418 Nr: 7351-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON PEREIRA DOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES PREZZOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FACHINELLO - 

OAB:OAB/SC 27.517, TAISE CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO 

PORTO - OAB:MT/13.232

 CERTIFICO que até a presente data a parte executada não foi 

devidamente intimada da certidão de impulsionamento de fls. 263, razão 

pela qual, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a Ordem de Serviço nº 

002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase de CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 259/261, IMPULSIONO os 

presentes, para o fim de INTIMAR o devedor para cumprir a sentença, 

mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 281230 Nr: 4673-16.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SOTTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 324636 Nr: 8994-26.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANDRADE CERCEAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, JOSÉ HUMBERTO CAMPOS LEMOS - 

OAB:5.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre a certidão de 

fls. 95, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743918 Nr: 4328-93.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Cristina Sousa Silva - 

OAB:15787/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:17.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos procuradores das partes, para manifestar-se acerca da 

devolução Carta Precatória expedida para Comarca de Primavera do 

Leste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 735919 Nr: 15387-15.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS AS CIA SECURIT CRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927/SC

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face aos documentos de fls.58/59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773345 Nr: 3698-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEDRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004946-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAVRO METALURGICA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERENGE ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA 

DA TENTATIVA DE BACENJUD, ID. 12064589/12241104, BEM COMO PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009737-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AGUILLAR ROCHA OAB - SP320585 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

12254539

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12254948

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009389-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007989-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO)

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. (RÉU)

NR PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MAGGICO MELLACE OAB - SP288496 (ADVOGADO)

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAs CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003226-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HASS & ARRUDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005593-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)
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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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822793 Nr: 3904-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 .Código nº 822793.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 

17h10, para realização do mutirão de julgamento de processos DPVAT, no 

qual a parte autora será submetida à perícia médica judicial e, não obtida a 

conciliação, no mesmo ato será prolatada sentença.

Nomeio como perito do Juízo, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com 

endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, 

nesta cidade, CEP 78.705-057.

Arbitro os honorários do perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos 

reais). As diligências e providências necessárias para a realização do ato, 

bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida.

Intime a requerida para proceder o depósito do valor dos honorários 

periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não realização do 

mutirão.

 Efetivado o depósito, intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem 

como por intermédio de seu procurador constituído, para comparecer junto 

ao Fórum desta Comarca às 16h00, na data aprazada, munida de todos os 

documentos médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, 

imagens e etc), ainda que tais documentos já estejam nos autos.

Caso a parte autora não compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito 

será sentenciado de acordo com o conjunto probatório produzido nos 

autos e haverá a devolução do valor depositado em favor da seguradora, 

em conta bancária a ser indicada.

 Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo.

Havendo a realização da perícia na data aprazada, proceda o 

levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em conta 

bancária a ser indicada.

 Intime.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796248 Nr: 12871-51.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PERUZZO CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 .Código nº 796248.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 

17h00, para realização do mutirão de julgamento de processos DPVAT, no 

qual a parte autora será submetida à perícia médica judicial e, não obtida a 

conciliação, no mesmo ato será prolatada sentença.

Nomeio como perito do Juízo, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com 

endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, 

nesta cidade, CEP 78.705-057.

Arbitro os honorários do perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos 

reais). As diligências e providências necessárias para a realização do ato, 

bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida.

Intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio 

de seu procurador constituído, para comparecer junto ao Fórum desta 

Comarca às 16h00, na data aprazada, munida de todos os documentos 

médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), 

ainda que tais documentos já estejam nos autos.

Caso a parte autora não compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito 

será sentenciado de acordo com o conjunto probatório produzido nos 

autos e haverá a devolução do valor depositado em favor da seguradora, 

em conta bancária a ser indicada.

 Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo.

Havendo a realização da perícia na data aprazada, proceda o 

levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em conta 

bancária a ser indicada.

 Intime.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738021 Nr: 713-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS - SANEAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT6848

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 713-95.2014.811.0003, 

Protocolo 738021, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797332 Nr: 13243-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERANÇA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA 

ALEXANDRINA DAS NEVES, para devolução dos autos nº 

13243-97.2015.811.0003, Protocolo 797332, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731030 Nr: 11531-43.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 
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CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

11531-43.2013.811.0003, Protocolo 731030, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 12163-31.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA S. FREIRE ATHAYDE - ME, ATHAYDE E 

CIA LTDA, IARA SANDRA FREIRE ATHAYDE, GILBERTO ALVES 

ATHAYDE, GUSTAVO ALVES ATHAYDE, GILBERTO ALVES ATHAYDE 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 12163-31.1997.811.0003, Protocolo 

63588, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805247 Nr: 16378-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CYNTHIA THAISE 

SOARES CARVALHO, para devolução dos autos nº 

16378-20.2015.811.0003, Protocolo 805247, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842946 Nr: 9320-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉIA CRISTINA 

ANDRADE MATTOS, para devolução dos autos nº 

9320-29.2016.811.0003, Protocolo 842946, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727484 Nr: 8356-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPITACIO FELICIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTELLO JUNIOR E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCELEM 

BARCELOS RIBEIRO (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

8356-41.2013.811.0003, Protocolo 727484, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713740 Nr: 8874-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SALES HENRIQUES, DENISE 

MARIA VIANA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO JOSE COUTINHO 

MEDEIROS - OAB:7921, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉIA CRISTINA 

ANDRADE MATTOS, para devolução dos autos nº 

8874-65.2012.811.0003, Protocolo 713740, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90888 Nr: 2153-54.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, RAPHAELA 

PROENCA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA, IRAILDE 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY GARCIA 

PIATO, para devolução dos autos nº 2153-54.1999.811.0003, Protocolo 

90888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744286 Nr: 4535-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANSE PAULA DE SOUZA, VALDETE MEDEIROS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 4535-92.2014.811.0003, 

Protocolo 744286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288579 Nr: 3069-83.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E MORAES LTDA CENTER FREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS 

DAMIAN, para devolução dos autos nº 3069-83.2002.811.0003, Protocolo 

288579, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46240 Nr: 3123-59.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA, ADILHA 

DOURADO DA SILVEIRA, ALBINO LAFAIETE RIBEIRO, CLAUDINAR 

ESTRELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADALBERTO LOPES 

DE SOUSA, para devolução dos autos nº 3123-59.1996.811.0003, 

Protocolo 46240, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 67097 Nr: 2331-37.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, MARIA 

JOSE NEVES MENEGHETE, ESPÓLIO DE ERCILIA PEREIRA BUENO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 4732, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:8872/0, 

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, RENATO 

MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT, VANDERLEI CHILANTE 

- OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS DE FLS. 340/341, PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720510 Nr: 1553-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MORAIS DE 

OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

1553-42.2013.811.0003, Protocolo 720510, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271129 Nr: 3802-20.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, PAULO GERALDO VATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - OAB:29653, 

RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO PAIVA 

BOROTTA, para devolução dos autos nº 3802-20.2000.811.0003, 

Protocolo 271129, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875597 Nr: 8630-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 8630-63.2017.811.0003, Protocolo 

875597, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324442 Nr: 8914-62.2003.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VETORASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARBOSA VIEIRA, LAURENTINO 

RIBEIRO DE MORAES, DARCI BARBOSA VIEIRA, INACIO BARBOSA 

VIEIRA, JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA VIEIRA, 

ARLINDO RAFAEL DA SILVA, DENIVAM RODRIGUES GONCALVES, 

LINDOMAR BARBOSA VIEIRA, VALDEREI BARBOSA VIEIRA, VANDERLEI 

BARBOSA VIEIRA, ADEILTON DOS SANTOS, CELIO MARTINS SOUZA, 

FRANCISCO PEREIRA LUCAS, LUZIA BAPTISTA DA ROCHA, NUPERCINO 

PEREIRA DA CONCEICAO, OSVALDO SANTIAGO NASCIMENTO, MARINA 

PINHEIRO DA SILVA, OBEDE RUFINO SOUZA, JOEL RUFINO DE SOUZA, 

IRANY LUZIA GOMES MORAIS, JORGE SEBASTIAO GOMES, JOSÉ 

LOURENÇO PAIS, JUSTINO BRUM, MARIUSA VIEIRA DE SOUZA, 

SEBASTIAO RODRIGUES OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ANTONIO DOS 

SANTOS PELLICIONI - OAB:4288/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256, SEBATIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT6256

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMANUEL 

ROSSATO MURARO, para devolução dos autos nº 

8914-62.2003.811.0003, Protocolo 324442, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789259 Nr: 9922-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS MONTAGNA, ELIENE 

ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mellina Myrian do Nascimento 

P. Lima - OAB:17.736, RUBIA LUIZETTO DE LUCCA - OAB:50315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERENTE PARA CIÊNCIA DAS 

INFORMAÇÕES DO JUÍZO DEPRECADO - FLS. 54/57, para providências, 

no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000895-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO DE LIMA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008695-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. H. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. S. D. S. S. E. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000824-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MONICA DOURADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANJO 

AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, 

MONICA DOURADO DA SILVA DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não 

há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 26/04/2018, às 09h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000712-88.2017.8.11.0003 AUTOR: ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA 

RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. 

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração, para consignar 

que, por erro material, constou na sentença proferida a condenação da 

autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, o que fica 

corrigido no presente momento, passando a sentença a ter o seguinte 

teor, nesta parte: CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE FIXO 

EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001422-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001422-11.2017.8.11.0003 AUTOR: WALDOMIRO DE ANDRADE RÉU: 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Recebo e 

dou provimento aos embargos de declaração, para consignar que, por 

erro material, constou na sentença proferida a condenação da autora ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais, o que fica corrigido 

no presente momento, passando a sentença a ter o seguinte teor, nesta 

parte: CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE FIXO EM 20% 

SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001461-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SIMIONI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

E.R. RAMPAZZO & BROCHADO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: SANDRA SIMIONI SANTOS REQUERIDO: 

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, E.R. RAMPAZZO & 

BROCHADO LTDA DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 
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inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de 

tutela provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 

04/05/2018, às 11h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência 

da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (AUTOR)

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON SCHERER (RÉU)

ELIENE XAVIER (RÉU)

TELMAC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (RÉU)

MINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - ME (RÉU)

J. A. INDUSTRIA DE FURGOES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 

EPP (RÉU)

AGNALDO XAVIER (RÉU)

LUIZ ROBERTO BRANDT - ME (RÉU)

HELLITON XAVIER DE JESUS (RÉU)

C. M. PASINI - BALANCAS - ME (RÉU)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (RÉU)

HAMILTON BEZERRA CAVALCANTE (RÉU)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (RÉU)

ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

D.F COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SCHERER COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

COMMERSUL PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (RÉU)

ANGELA CRISTINA VICENTE (RÉU)

REALMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

GEBERT & CIA LTDA - EPP (RÉU)

RODABRAS INDUSTRIA BRASILEIRA DE RODAS E AUTOPECAS LTDA 

(RÉU)

VANDERSON XAVIER DOS SANTOS (RÉU)

ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(RÉU)

JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A (RÉU)

ALESSANDRA JOSINEIDE KAMISKA BIANCHI RIBEIRO ARTEFATOS DE 

BORRACHA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - GO4606 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

AUTOS N.º 1003947-63.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARTE 

REQUERENTE: CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA EPP – CNPJ 

09.550.775/0001-05 ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE: BRUNNA 

LUIZA QUEIROZ MOLATO, OAB/MT 18.396 ADMINISTRADORA JUDICIAL: 

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS, Advogada inscrita na OAB/MT sob o 

n. 9.248, com endereço à Rua João Ponce de Arruda, n. 1.565, Bairro 

Centro, Rondonópolis-MT, CEP. 78.700-260, telefone 66-3023-8051 

NOTIFICADOS, INTIMADOS: CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

(ART.36, I) Local e data da realização da Assembleia Geral de Credores: 

EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: - DIA 23 DE ABRIL DE 2018, às 14h00min, 

no auditório do HOTEL PIRATININGA, localizado na Rua Fernando Correia 

da Costa, n. 624, Centro, na cidade de Rondonópolis-MT, CEP: 78.700-100. 

EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO: DIA 30 DE ABRIL DE 2018, às 14h00min no 

auditório do HOTEL PIRATININGA, localizado na Rua Fernando Correia da 

Costa, n. 624, Centro, na cidade de Rondonópolis-MT, CEP: 78.700-100. 

ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o 

plano de recuperação judicial apresentado pela devedora/autora, e 

deliberação de outras matérias necessárias. Possível instalação do Comitê 

de Credores, a ser constituído no conclave e escolha de seus membros. 

Local onde os credores poderão obter cópia do plano de recuperação da 

empresa recuperanda (LFR, art. 36, III): O credor poderá obter cópia do 

plano de recuperação da empresa através de acesso aos autos, no 

sistema do Processo Judicial Eletrônico-PJE, bem como no endereço do 

escritório profissional da Administradora Judicial Av. João Ponce de 

Arruda, n. 1.565, bairro Centro, Rondonópolis-MT. O credor poderá ser 

representado na Assembleia Geral de Credores por mandatário ou 

representante legal, na forma do art. 37, § 4, da Lei n. 11.101/2005, desde 

que entregue à Administradora Judicial Maristela Massignan Martins, no 

endereço Av. Joao Ponce de Arruda, 1565, bairro Centro, 

Rondonópolis-MT, em até 24h (vinte e quatro horas) de antes da primeira 

convocação da Assembleia Geral, documento hábil que comprove seus 

poderes ou a indicação do código identificador-ID.-dos autos do processo 

de Recuperação Judicial em que se encontre o documento. Os sindicatos 

de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho ou decorrentes de acidente de 

trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à 

Assembleia, desde que apresente à Administradora Judicial, até 05 dias 

antes da Assembleia, a relação dos associados que pretenda 

representar. É imprescindível o agendamento prévio de entrega dos 

documentos pelo e-mail: maristelamartins.adv1@gmail.com. As portas 

estarão abertas para identificação e credenciamento dos credores para 

participação na Assembleia a partir das 13h (treze horas) no dia 

23/04/2018 e a partir das 13h (treze horas) no dia 30/04/2018. 

INFORMAÇÃO: Conforme disposto no §2º, do artigo 36, da Lei 

11.101/2005 “Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, 

credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao 

juiz a convocação de assembleia geral”. 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. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. 

Maristela Massignan Martins/Administradora Judicial Thais Muti de 

Oliveira/Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003822-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC, considerando que a 

inicial informa que a requerida reside no bairro Jardim Tropical e a guia 

recolhida consta o bairro centro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001170-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR 

EIRELI - ME REQUERIDO: CIELO S.A. DECISÃO Vistos e examinados. Defiro 

ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não 

há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 02/05/2018, às 10h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001200-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: J WANDERLEY GARCIA DUARTE & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo 

Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 02/05/2018, às 10h30min. A 

audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: FABIANO FERREIRA DA SILVA RÉU: NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, LG ELECTRONICS DA AMAZONIA 

LTDA DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 03/05/2018, às 

08h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 
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multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AXA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT RÉU: EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME DECISÃO Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 10/05/2018, às 

10h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001318-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDY BEATRIZ FREITAS DE SALES (REQUERENTE)

CRISTIANE MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

HENRIKY DUARTE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: WENDY BEATRIZ FREITAS DE SALES, 

HENRIKY DUARTE SOUSA, CRISTIANE MORAES DE SOUSA REQUERIDO: 

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Vistos e examinados. Defiro 

ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não 

há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 03/05/2018, às 10h30min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001252-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLY VENT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RAFAEL SECCO OAB - SP213113 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. R. J. (AUTOR)

LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: GILSON MARCOS RODRIGUES JUNIOR, 

LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES RÉU: WEISS & NAKAYAMA 

LTDA DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 04/05/2018, às 

08h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000200-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CHAVES (AUTOR)

TANIA FRATARI CHAVES ZADROZNY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO TEIXEIRA BORGES - ME (RÉU)

TEREZINHA FERREIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006936-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REQUERIDO)

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (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 : 

1006936-42.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CASA DA BORRACHA 

COMERCIAL LIMITADA REQUERIDO: GD COMERCIO DE BORRACHAS E 

DERIVADOS LTDA, ROMILDA ALVES COSTA ELLER Vistos e examinados. 

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA ingressou com a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de GD COMÉRCIO DE BORRACHA E 

DERIVADOS LTDA e ROMILDA ALVES COSTA ELLER. Na petição inicial a 

parte autora fez o seguinte relato: “A autora é proprietária dos seguintes 

veículos, abaixo descriminados, conforme se verifica da cópia do extrato 

do DETRAN que segue anexo (doc.): Fiat/uno Mille fire branca 2005/2006 

KAA 7555; VW/saveiro 1.6 branca 2008/2009 NJT 9159; Ocorre que o 

sócio proprietário da empresa Autora, Sr. Geraldo, era sócio da empresa 

Ré até o ano de 2016, quando ocorreu um acordo judicial entre os sócios, 

processo n° 3796-39.2013.811.0041, onde o Sr. Geraldo ficou com a 

empresa Casa da Borracha Com. Ltda., Estrela da Borracha Com. Ltda.e 

Coller Com. Importadora e Exportadora Ltda. Consequentemente, diante 

deste acordo judicial homologado, a Srª Romilda (sócia proprietária da 

empresa Ré) deveria devolver os carros acima mencionados, já que foram 

comprados e documentados no nome da empresa Autora, que ficou com o 

Sócio Sr. Geraldo, já que não ficou nada acordado com referência aos 

carros emprestados a outras empresas do grupo. Convém ressaltar que, 

a Autora, por diversas vezes notificou a ex-sócia, proprietária da empresa 

Ré, para que devolvesse os carros que estão em poder dos mesmos, 

porém não obteve sucesso. Por último, a Autora notificou a ex-sócia via 

cartório, dando um prazo para que estes devolvessem os carros, e nada 

adiantou, conforme documento anexo. Por fim, diante de tantos 

transtornos suportados, bem como o risco que corre a empresa Autora 

em ter veículo de sua propriedade transitando na posse de terceiros, 

aliada a perigo de eventuais acidentes à terceiros, bem como cometimento 

de ilícitos ainda mais graves, vem socorrer-se do Poder Judiciário a fim de 

retirar tal veículo de circulação, compelindo o possuidor a transferir o bem 

para sua propriedade”. Requereu o deferimento de tutela antecipada para 

a busca e apreensão dos veículos, bem como bem como a inserção de 

bloqueio de circulação dos mesmos. Posteriormente a autora apresentou 

emenda a inicial, afirmando que a ação proposta é: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA. Na sequência, este Juízo determinou que a autora 

comprovasse a relação jurídica das partes, bem como a obrigação da ré 

em devolver os veículos. A autora carreou ao feito o acordo mencionado 

na inicial, do qual não consta qualquer ajuste sobre os veículos. 

Posteriormente determinou-se que a requerente comprovasse a 

propriedade dos veículos, o que foi atendido com a juntada de 

documentação pertinente. Vieram-me os autos conclusos. 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”. 
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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, embora a autora tenha comprovado a 

propriedade dos veículos, não há nos autos demonstração de que a parte 

ré esteja exercendo a posse ilegal dos bens, dado que não foi carreado 

ao feito qualquer documento pelo qual a mesma tenha se obrigado a 

proceder com a devolução dos veículos. Os fatos ainda se revelam muito 

nebulosos, não havendo a possibilidade de ser deferida uma medida de 

antecipação de tutela tão drástica neste momento processual, sem que o 

Juízo tenha maiores esclarecimentos acerca da relação travada entre as 

partes, que possibilitem a tomada de uma decisão justa e acertada. Deste 

modo, impõe-se, o indeferimento da antecipação de tutela, pelo menos 

neste momento processual. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PRETENSÃO DE OBTER OUTRO 

AUTOMÓVEL NOVO OU EM BOAS CONDIÇÕES DE USO - 

CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEIS - 

ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM RECONHECER POR ORA A 

VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 273 DO CPC - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Com o contexto presente nos autos não se pode afirmar a 

verossimilhança do direito aduzido, sendo mais prudente aguardar a 

formação do contraditório e/ou a instrução probatória para melhor 

esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja mais 

próximo possível de um juízo de certeza. Na ausência de pelo menos um 

dos requisitos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil, o 

indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.” (AI 

115356/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 

30/09/2013). “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 – 

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). 

Prudente então que se aguarde a formação do contraditório e a instrução 

probatória para que a matéria possa ser decidida com mais 

responsabilidade e maior grau de convicção. Assim, os fatos e o direito 

defendidos pela parte autora precisam ser melhor esclarecidos para que 

produzam os efeitos almejados. Inegável que nesta fase processual, com 

os subsídios fornecidos, não se vislumbra o cumprimento dos critérios 

enunciados no artigo 300 e seguintes do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser 

revista em qualquer momento processual, diante de novos elementos de 

prova. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de Maio 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002443-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002443-56.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: PAULA REGINA GONCALVES DE SOUZA Vistos e 

examinados. Verifica-se dos autos que o BANCO ITAUCARD S/A 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de PAULA 

REGINA GONÇALVES DE SOUZA, requerendo a busca e apreensão 

liminar do veículo objeto da lide. A liminar foi deferida e o veículo foi 

apreendido. No prazo legal a requerida efetuou o depósito de R$18.776,12 

para a purgação da mora. Todavia, a Contadoria Judicial afirmou que o 

depósito ocorreu de forma parcial, havendo um saldo remanescente no 

valor de R$4.173,35. Intimada para efetuar a complementação do depósito, 

a requerida solicitou a intimação do banco autor para indicar o paradeiro 

do veículo. O banco requerente foi intimado, mas quedou-se inerte, não 

informando onde está o veículo que foi apreendido. A requerida 

apresentou, então, a peça de Id. 11911739, requerendo a exclusão do seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, com relação ao contrato 

objeto da lide. Ocorre que a peça mencionada trata-se de uma petição 

inicial, o que inviabiliza a sua apreciação dentro destes autos. Deste modo, 

determino a intimação da requerida para que esclareça, no prazo legal, se 

a sua intenção é propor uma nova ação (quando então a peça deverá ser 

excluída destes autos e distribuída por dependência) ou se pretende 

apresentar uma petição nestes mesmos autos (quando então a peça 

deverá ser emendada, adotando forma de simples petição). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004191-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1004191-26.2016.8.11.0003 
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REQUERENTE: JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO OuMePr 

1004191-26.2016.8.11.0003 - SEGURO JOAO AGRIPINO CABRAL 

VENANCIO X SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Data e horário: 23.02.2018, às 17:30 horas. PRESENTES parte 

autora: JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO advogado parte autora: 

wilker gustavo marques de souza advogado parte requerido: Marcio 

Henrique pereira cardoso preposto: daniella gonçalves ferreira costa 

OCORRÊNCIAS Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência. Foi 

deferido o pedido de juntada de carta de preposição. Na sequência, a 

parte autora foi submetida a pericia judicial conforme laudo juntado nessa 

oportunidade. O patrono da parte requerida informou o pagamento parcial 

na via administrativa em relação ao punho (membro). O patrono da parte 

autora informou a juntada de nova manifestação. DELIBERAÇÃO ““Vistos 

e examinados. Ante a informação da juntada de documento novo, 

permaneçam os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008716-17.2017.8.11.0003

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:

KARINE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ADRIELLY ALVES MAIA (EXECUTADO)

MARCELO DOS REIS MAIA (EXECUTADO)

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar a complementação 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão 

inserida no ID. 11068019, da seguinte forma: site do Tribunal de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Guia de Complementação de Diligência, 

devendo informar os dados. Após, deverá anexar aos autos a guia e o 

comprovante de seu pagamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762872 Nr: 14853-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI 

DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 19878/O

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de penhora "na boca do caixa" formulado às fls.355, até o 

limite do débito exequendo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 6907-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFLORA EMPREITEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6907-53.2010.811.0003 Código: 438240

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 AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA

PARTE RÉ: RODOFLORA EMPREITEIRA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n.445.373/0001-76.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de 

R$14.570,25. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: O requerente é credor 

dos requeridos, conforme cheque nº 251263 e cheque n° 250973 Banco 

Banco do Brasil, agência:2423, nº da conta:0017679-6, no valor de R$ 

10.593,00, desde junho de 2009. Procurou por diversas vezes receber 

seu crédito, contudo não obteve sucesso. Requer a procedência da ação 

e o pagamento do débito e honorários advocatícios.

 DESPACHO/DECISÃO: “Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade 

em se encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em 

conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação 

por edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das 

circunstâncias autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 110. Providencie-se a citação da parte requerida, por 

edital, observando-se as disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo 

resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do requerido e, nos 

termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeado curador especial ao revel citado por edital, na pessoa de um dos 

D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação 

e para apresentar manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.”

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 15 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449185 Nr: 4365-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOZAR REUTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, IRIS VÂNIA SANTOS ROSA - OAB:OAB-SP 115.089, 

MAGDA APARECIDA PIEDADE - OAB:92976/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798-A

 Vistos e examinados.

 Nomeio leiloeiro na pessoa do LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL VINÍCIUS 

SANTOS CIRÍACO, registrado na JUCEMAT sob o nº 40, por meio da 

Portaria nº 012/2018 de 07/03/2018, e devidamente cadastrado neste 

Juízo.

 Intime-o da nomeção e para dar prosseguimento ao feito, nos termos da 

decisão anteriormente proferida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718540 Nr: 14005-21.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE JUNIOR & CASARIM LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 
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OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 351511 Nr: 6619-81.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CESAR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JORGINA NOVAES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte requerente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760782 Nr: 13796-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SILVA SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DE LIMA ALVES, TANIA 

APARECIDA RAMOS BARROS, WANDERLEY FERREIRA CANDIDO, ELZA 

DE OLIVEIRA LIMA ALVES, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, IVAN 

ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogada Dra. REGIANE CAROLINE ROESLER, OAB/MT 23935, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 01/02/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440695 Nr: 9364-58.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9364-58.2010.811.0003 Codigo: 440695

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 AUTORA: MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO

PARTE RÉ: JACIR PASTRO

CITANDO(A, S): JACIR PASTRO, brasileiro, separado judicialmente, técnico 

agrícola, portador RG n° 4.203.904-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 

572.682.749-04.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 60.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente e o requerido firmaram acordo 

extrajudicial, na qual o adquiria para a requerente e filhas um lote de 

terreno. Ao final que seja condenado ao pagamento das custas 

processuais, e honorários advocatícios; que seja ainda efetuada a 

transferência do referido imóvel para o nome das filhas com usufruto 

vitalício em nome da requerente.

DESPACHO: “Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado às fls. 111. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.”

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária digitei.

 Rondonópolis - MT, 15 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 874093 Nr: 8057-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATÃ FEIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO ANTONIO BALDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogada Dra. JULIANA DE ANDRADE, OAB/MT 22.462 para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 09/02/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759921 Nr: 13302-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE, ANTONIO MARTELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, MARIA 

CONCEIÇÃO MEZA PUERRO, LEONARDO LUIZ PUERRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogada Dr.PABLO CORTEZ LOI, OAB/MT 11152 para no prazo de 03 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga 

desde o dia 07/02/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda do 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807616 Nr: 17217-45.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DOS SANTOS NALIFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. DIST. DE MOV. E ELET. - 

CITY LAR, SONY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, Aline Izaldino Fernandes - 

OAB:MT0017108A, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7322-A, 

ARIANE CRISTINA DA COSTA RODRIGUES VANÇO - OAB:OAB/SP 

239.771, Carmem Teresa Amaro Regueira - OAB:SP0206607, 

ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:MT/7.863, ELLEN 

CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:131.600/SP, Fernanda Gusmao 

Pinheiro - OAB:MT0017251O, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA 

- OAB:OAB/MT6483, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6542-B/MT, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogada Dr(a). GISLA ESTELA MIRANDA PORTO, OAB/MT 22325, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 09/03/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804224 Nr: 15997-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO ANTONIO BALDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI, UBIRATÃ FEIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogada Dra. JULIANA DE ANDRADE, OAB/MT 22.462 para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 09/02/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714885 Nr: 10131-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMIL SILOS E SECADORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ COLODA - 

OAB:63784/PR, CARMELA MANFROI TISSIANE - OAB:31.912/PR, 

RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI - OAB:31199/PR, SILVIO LUIZ SILVA 

DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10192, JOIFER A CARAFFINI - OAB:OAB/MT13909B, 

TALITA HAIDAR ARBID - OAB:12.388/MT

 Intimação do Leiloeiro SILVIO LUIZ SILVA MOURA LEITE para designar 

novas datas para o leilão, ou requerer providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710614 Nr: 5590-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 163, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 783495 Nr: 7600-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ALVES ME, RENATO DE 

ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

 Chamo o feito à ordem e, com fulcro no artigo 72 inciso II e parágrafo 

único do Código de Processo Civil, nomeio curador especial ao revel citado 

por edital na pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta 

Comarca (fls. 76).

 Acerca da necessidade de nomeação de curador especial, ao réu revel, 

segue a orientação jurisprudencial:

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO.AÇÃODE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU REVEL, CITADO POR 

EDITAL. Ao réu que, citado por edital ou com hora certa, permanecer 

revel, será nomeado curador especial. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073933632, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 

23/11/2017).

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700641 Nr: 8612-52.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DOS SANTOS, WALMIR SOUZA SANTOS, 

WILMARA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA, ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS 

S.A., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, VOAR TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6.628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:MT/8840-B, EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465, ITALLO 

GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, JULIO CESAR COELHO 

PALLONE - OAB:16004/PR, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/MT16943A, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23.748, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296, PAULO 

MEDEIROS MAGALHÃES GOMES - OAB:MG 84.344

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.No que 

diz respeito à suspensão do processo, em razão da liquidação 

extrajudicial da embargante, verifico que o pedido comporta acolhimento. 

Todavia, como bem ressaltou a parte contrária, os atos realizados 

anteriormente à liquidação extrajudicial não são alcançados por seus 

efeitos, permanecendo válidos. Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739334 Nr: 1539-24.2014.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDOCILIA MARQUES RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA NOVAES DA ROCHA, EDGAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALECSANDRO APARECIDO 

SILVA - OAB:295771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Vistos e examinados.

Da análise dos autos verifica que restou assentado, pela decisão de fls. 

109/110, que “pelo contrato celebrado entre as partes os requeridos 

obrigaram-se ao pagamento de R$45.000,00 e mais 120 parcelas do 

financiamento incidente sobre o imóvel objeto da compra e venda, 

vencendo-se a primeira em 20/11/2001 e a última em 20/11/2011”.

 Todavia, a autora alega que os requeridos deixaram de pagar as parcelas 

a partir de Nov/2008, de modo que estariam devendo aquelas que se 

venceram no período de 20/11/2008 a 20/11/2011.

 Pela decisão proferida às fls. 141 este Juízo afirmou que, “para a solução 

do conflito, é necessário que os requeridos comprovem que efetuaram 

tais pagamentos (...) e que a autora indique qual o valor de cada uma das 

prestações vencidas no período mencionado”.

 As partes foram então intimadas para a providência mencionada, mas não 

lograram êxito em atender à determinação judicial.

 O Juízo determinou, então, a expedição de ofício para a Caixa de 

Previdência do Banco do Brasil fornecer extrato detalhado do 

financiamento existente sobre o imóvel e informar quais foram as parcelas 

quitadas (o valor de pagamento de cada uma) e quais estão pendentes de 

quitação, especificando o valor original e atualizado de cada uma daquelas 

que ainda aguardam pagamento, e não apenas o total do saldo devedor.

Contudo, os ofícios retornaram sem que tenham sido recebidos pela 

instituição.

 Deste modo, DETERMINO a intimação de ambas as partes para que, no 

prazo legal, indiquem se ainda desejam a produção de alguma prova 

(justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência) 

ou se pretendem que o processo seja julgado no estado em que se 

encontra.

 Com as respostas, ou decorrido o prazo sem manifestação, tornem os 

autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719664 Nr: 705-55.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU ROBERTO DA SILLVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS KARA JOSE, MAFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11 .843 /MT,  JACO CARLOS S ILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - LAUDO PERICIAL NÃO 

DESCONSTUÍDO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS MANTIDA - AGRAVO 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Alegações desacompanhadas de 

comprovações não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho 

pericial.” (AI 131065/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015).Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a 

carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de 

determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de 

esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando 

envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito. Nesse contexto, 

tendo o laudo pericial observado os limites objetivos da coisa a ser julgada 

e utilizado metodologia adequada, apresentando fundamentação clara e 

consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as 

alegações unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a 

sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL 

apresentado pelo perito judicial.Intime-se as partes, desta decisão e, após 

a preclusão do prazo para a interposição de recursos, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730426 Nr: 11006-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção 

monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da 

citação. (...)”. (Ap 176530/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, 

Publicado no DJE 13/07/2015).“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DOS 

ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO 

CABIMENTO – APÓS A CITAÇÃO DEVE SER APLICADA A LEI Nº 6.899/81 

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de 

atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até 

o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da 

ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas 

de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a 

partir da citação.” (RAC nº 153.254/2013, TJMT – Segunda Câmara Cível, 

Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 25.06.2014, DJe 01.07.2014)”. (Ap 

127486/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). 

Dito isto, RECEBO e NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 139/140. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 8423-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 , ocorrendo então o abatimento do valor da arrematação; 3.3 – A fim de 

se evitar prejuízos aos executados e enriquecimento ilícito do 

exequente/arrematante, o valor da arrematação deverá ser atualizado com 

correção monetária (do dia da arrematação até a data em que for 

deduzido o seu valor da dívida exequenda); 3.4 – Encontrado o valor 

atualizado do débito exequendo (com juros de mora e correção monetária 

da data do ingresso da ação até a data da imissão do 

exequente/arrematante na posse do imóvel), e deduzido o valor da 

arrematação (atualizada com correção monetária da data da arrematação 

até a data da imissão do exequente/arrematante na posse do imóvel), 

eventual saldo remanescente deverá ser atualizado com juros de mora e 

correção monetária (da data da imissão do exequente/arrematante na 

posse do bem até a data do efetivo pagamento);4 – Com a juntada dos 

cálculos de atualização do débito exequendo aos autos, havendo 

remanescente que enseje o prosseguimento da execução, intime-se os 

executados para o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias;Intimem-se a 

todos desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731290 Nr: 11721-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDA TEREZINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra.LUCIANA LUMIE KOBATA, OAB/MT 5131, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 23/01/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 331105 Nr: 2449-03.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO COELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CARLOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr.DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT 10257, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 08/03/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432296 Nr: 960-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, TRAUDI INGRID 

WOTTRICTI SCHULTZ, DOUGLAS ALECIO SCHULZ, GLORIA FERREIRA DA 

SILVA SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Intimação do exequente para, providenciar a distribuição da carta 

precatória e devendo comprovar nos autos, no prazo de 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811038 Nr: 18243-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNODE BRASILEIRA LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O, FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - OAB:SP 

80.433, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 SIGNODE BRASILEIRA LTDA apresentou o presente PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO dos bens listados às fls. 07, que estão na posse dos 

recuperandos ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, afirmando que os mesmos foram entregues em comodato e os 

requeridos estão inadimplentes com o contrato celebrado.

 Os recuperandos pugnaram pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, afirmando que o pedido formulado é juridicamente impossível, na 

medida em que não houve decreto de falência. No mérito, pugnou pelo 

indeferimento do pedido, afirmando que a recuperação judicial não é 

causa de rescisão contratual.

 O administrador judicial defendeu que o pedido formulado não pode ser 

acolhido, pois está em trâmite o processo de recuperação judicial dos 

devedores, e a lei concernente só autoriza a restituição em caso de 

decreto de falência.

 O Ministério Público também manifestou-se pelo indeferimento do pedido 

de restituição.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Cuida-se de pedido de restituição de bens que encontram-se em posse 

dos requeridos, ora submetidos a processo de recuperação judicial, o que 

inviabiliza o deferimento do pleito formulado.

 É que, como bem ressaltaram os recuperandos, o administrador judicial e 

o membro do Ministério Público, há expressa vedação legal para a 

restituição pleiteada, nos termos do artigo 85 da LRF.

 Uma vez iniciado o processo de recuperação judicial, não há mais que 

cogitar-se em restituição dos bens, a não ser em momento posterior, em 

eventual caso de falência.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 85 da Lei 11.101/2005, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente pedido de restituição, determinando que, após 

o cumprimento de todas as formalidades necessárias, sejam os autos 

arquivados.

 Face a existência de contraditório, condeno o requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais).

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 340660 Nr: 8808-66.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL SALEH CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F.C COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

(SCHIMIDT TRATORES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 dos executados em data posterior ao ajuizamento da ação, 

caracteriza-se fraude à execução, quando não comprovada a existência 

de outros bens suficientes à satisfação do crédito do credor, razão de 

poderem estes atos ser tornados ineficazes face ao exeqüente.” (Ap 

16523/2001, DR. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2002, Publicado no DJE 

03/09/2002). Isto posto, DECRETO A NULIDADE DA DOAÇÃO feita pela 

executada à sua filha e, não havendo nos autos provas acerca da 

impenhorabilidade do bem, determino que, após encontrar-se a presente 

decisão preclusa para a interposição de recurso, seja expedido ofício ao 

cartório competente, para o cancelamento da doação e a penhora da parte 

de 20% do imóvel de matrícula 17.497, de propriedade da executada. 

Intimem-se a todos desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811087 Nr: 18266-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO-FAIESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 
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advogada Dra. RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA, OAB/MT 

18562, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga desde o dia 20/02/2018, SOB PENA de 

busca e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM 

COMO expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437849 Nr: 6516-98.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA FERREIRA SARNAGLIA, MARIA LUCIA 

MIRANDA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, MARIA 

AUXILIADORA DE MORAES ARANTES, NILSO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ARANTES, EDNEI DIAS 

IBRAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218, VERGINIA CHINELATO - OAB:24.027-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra.VERGINIA CHINELATO, OAB/MT 24027, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 16/02/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760837 Nr: 13842-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 13842-70.2014.811.0003 Código:760837

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JAIME MARTINS DA SILVA

EXECUTADO(A,S): ARY DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

CITANDO(A,S): ARY DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, brasileiro, 

mecânico, aeroviário, casado, detentor do RG n° 5898317 SSP/GO, 

inscrito no CPF n° 060.262.348-02.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/11/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.672,21

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (tres) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida em conformidade aos 

termos do art. 829 do Código de Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor do Executado na importância 

de R$ 2.652,00 (dois mil, seiscentos e dois reais), montante representado 

por duas promissórias, vencidas em 02/09/2014 e 02/10/2014.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos nos termos do art. 915 do Código de Processo 

Civil. Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 16 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 823662 Nr: 4180-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da parte impugnada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de embargos de declaração de fls. 63/65.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 404828 Nr: 563-27.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSE PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163/MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr.FABIANO MAGALHÃES FERRARI, OAB/MT 13985-B, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 26/01/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774175 Nr: 3993-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENTINO BISPO DE SOUZA, MARIA 

GOMES DE SOUZA, ERNESTO XAVIER DE LIMA, EDELBERTO CARLOS 

HERZOGENRATH, ULISSES ALVES DE OLIVEIRA, EDILENE CORREA 

HERZOGENRATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-A, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. ALINE LUCIANA DA SILVA, OAB/MT 20355, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 26/01/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERLAN DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001818-51.2018.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - SP328945 REQUERIDO: GERLAN DA SILVA LIMA Advogado 

do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Tendo em conta o 

alerta, emitido pelo sistema, de que não há guia de custas pagas vinculada 

a este processo, determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

legal e sob as penas da lei, regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001406-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA XAVIER DA SILVA TERNES (AUTOR)

VERGILIO JOSE TERNES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001406-23.2018.8.11.0003 AUTOR: VERGILIO JOSE 

TERNES FILHO, MARISA XAVIER DA SILVA TERNES Advogado do(a) 

AUTOR: MELISSA AREND DAS NEVES - SC32693 Advogado do(a) 

AUTOR: MELISSA AREND DAS NEVES - SC32693 RÉU: ESTACASTERNES 

SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo legal, junte aos autos novamente o documento de id. 12020741, pois 

o mesmo encontra-se corrompido, tornando assim, impossível sua 

visualização. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001406-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA XAVIER DA SILVA TERNES (AUTOR)

VERGILIO JOSE TERNES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001406-23.2018.8.11.0003 AUTOR: VERGILIO JOSE 

TERNES FILHO, MARISA XAVIER DA SILVA TERNES Advogado do(a) 

AUTOR: MELISSA AREND DAS NEVES - SC32693 Advogado do(a) 

AUTOR: MELISSA AREND DAS NEVES - SC32693 RÉU: ESTACASTERNES 

SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo legal, junte aos autos novamente o documento de id. 12020741, pois 

o mesmo encontra-se corrompido, tornando assim, impossível sua 

visualização. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001803-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHANMELLA CAROLINA FERREIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HITLER LUIS BRANDAO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001803-82.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: PHANMELLA 

CAROLINA FERREIRA COELHO Advogado do(a) EXEQUENTE: KEISSIANY 

NADINE CARVALHO CAETANO - MT18950/O EXECUTADO: HITLER LUIS 

BRANDAO GOMES Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Ante a matéria objeto da lide, o feito deve ser remetido à uma 

das Varas de Família e Sucessões, as quais detêm a competência para o 

processamento dos feitos de que envolvam direito de família, prestações 

alimentícias, e Jurisdição Voluntária, consoante Provimento nº 10/2003 – 

CM. Deste modo, procedam-se as baixas necessárias e remeta-se o feito 

para distribuição para remessa a uma das Varas de Família e Sucessões. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006948-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELINA CRISTINA CARDOSO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006948-56.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - SP206339 REQUERIDO: EVANGELINA CRISTINA CARDOSO DE 

ARAUJO Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de 

liminar deve ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da 

parte requerida e a sua devida notificação, através do protesto por edital. 

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e 

apreensão descrito na inicial; Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, determino que seja oficiado o 

DETRAN para que o mesmo realize, diretamente, a inserção de restrição 

judicial na base de dados, vez que este juízo não consegue realizar tal ato 

via sistema RENAJUD quando o veículo não possui cadastro 

(emplacamento), o que ocorre ao caso. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001531-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS VIEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001531-88.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - SP206339 REQUERIDO: ELIAS VIEIRA SANTOS Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, 

instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos documentos 

carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, 

haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida e a sua 

devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão descrito na inicial; 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000443-15.2018.8.11.0003

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:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000443-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A 

REQUERIDO: WAYSON WENNER VIEIRA VIANA Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, 

instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos documentos 

carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, 

haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida e a sua 

devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PIRES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001512-19.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALBERTO BRANCO JUNIOR - SP86475 REQUERIDO: 

DANIEL PIRES CORREA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, e em 

consulta ao sistema RENAJUD, restou constatado que o veículo descrito 

na inicial pertence à terceiro, estranho aos autos. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo legal, dê o devido prosseguimento nos autos, sob pena 

de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002548-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURENY MATOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002548-96.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP0209551A 

REQUERIDO: AURENY MATOS DE SOUZA Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 
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objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001835-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA APARECIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. O. CONCEICAO E SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EXEQUENTE: JERUSA APARECIDA ALVES EXECUTADO: 

B. O. CONCEICAO E SILVA & CIA LTDA - ME 1001835-58.2016.8.11.0003 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação em 

cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme consta na certidão de id. 10705477. Ademais, o 

requerimento de cumprimento de sentença está devidamente instruído com 

o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos 

do artigo 524 do CPC. Promovam-se as anotações e alterações 

necessárias prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o devedor, para cumprir a 

sentença, efetuando a inclusão da Autora perante o Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis- 19º REGIÃO-MT (CRECI-MT), e realizando o 

pagamento da condenação, devidamente atualizada e acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário nem 

o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º) e à obrigação de fazer correrá multa (astrientes) 

no valor de R$500,00 ao dia. Nos termos do disposto no art. 523, §3º do 

CPC, não cumprindo a executada com as obrigações, a Sra. Gestora 

deverá certificar o ocorrido nos autos e impulsionear o feito para que o 

exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, 

tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor 

deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001427-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO ALMEIDA MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001427-96.2018.8.11.0003 AUTOR: MARCOS PAULO 

ALMEIDA MARIANO Advogado do(a) AUTOR: KLEYSLLER WILLON SILVA 

- MT23307/O-O RÉU: RAFAEL MOURA ZAMBONATO Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Conforme dispõe o art. 539 do CPC, 

nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com 

efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. 

Estando preenchidos os requisitos do artigo 319 e 542 do CPC, recebo a 

petição inicial e determino que o autor efetive o depósito da quantia devida, 

no prazo de 05 (cinco) dias contados do deferimento. Efetuado o depósito, 

cessará para o devedor os juros e os riscos, salvo se for julgada 

improcedente. Após, providencie-se a citação do réu para levantar os 

valores ou oferecer resposta. Segundo o disposto no art. 544, na 

contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em 

receber a quantia ou coisa devida; que foi justa a recusa; que o depósito 

não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; ou que o depósito não 

é integral, quando então deverá indicar o montante que entende devido. 

Não sendo oferecida a contestação, e ocorrentes os efeitos da revelia, o 

pedido será julgado procedente, com a declaração de extinção da 

obrigação e condenação do réu nas custas e honorários advocatícios. Do 

mesmo modo será procedido se o credor receber e der quitação. Por fim, 

considerando o interesse do requerente na autocomposição (item 7 da 

petição de id. 12030092), designo audiência de conciliação para o dia 

10/05/2018, às 11h00min. Intimem-se/cite-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000786-11 .2018 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDIR BRAGA JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

BORRI Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de que não há guia de 

custas pagas vinculada a este processo, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, regularize a 

pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIAN FAIONE FOSTTER SOARES BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001456-49.2018.8.11.0003 AUTOR: CAIAN FAIONE 

FOSTTER SOARES BASTOS Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA 

PORTO - MT0012790S-A RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. 

Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) 

Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 11/05/2018, às 08h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 
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Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008136-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C CAMILA DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008136-84.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BASSAM 

HASSAN HAIDAR AHMED Advogado do(a) REQUERENTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI - MT0021669A REQUERIDO: C CAMILA DA SILVA 

-MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Considerando a 

indisponibilidade momentânea do autor em apresentar documentos que 

comprovem sua hipossuficiência, defiro o pedido de dilação de prazo, por 

15 dias. Decorrido o prazo, intime-se o autor para que dê prosseguimento 

no feito. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005106-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005106-41.2017.8.11.0003 AUTOR: SAO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Advogado 

do(a) AUTOR: WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196 RÉU: 

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Considerando o teor da certidão retro, 

designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2018, às 08h30min. 

Intimem-se/cite-se as partes para que compareçam ao ato. Por fim, 

mantenho inalterada a decisão de id. 11410269. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VETORASSO & TOPJIAN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE FATIMA BOLICO ZANDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001706-82.2018.8.11.0003 AUTOR: VETORASSO & 

TOPJIAN LTDA Advogado do(a) AUTOR: WILSON LOPES - MT0007396A-B 

RÉU: ROSANE DE FATIMA BOLICO ZANDER Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de 

tutela provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 

11/05/2018, às 09h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência 

da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001719-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RODRIGUES FLORENTINO (EXECUTADO)

NOVA LAJE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

TEREZINHA POLIANA RODRIGUES FLORENTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001719-81.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIULA MULLER - MT22165-A 

EXECUTADO: NOVA LAJE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - ME, VANIA RODRIGUES FLORENTINO, TEREZINHA POLIANA 

RODRIGUES FLORENTINO Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) 

EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO. 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 
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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 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001733-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O.R. DE MELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE MOURA PORTELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001733-65.2018.8.11.0003 REQUERENTE: O.R. DE 

MELO - ME Advogado do(a) REQUERENTE: VALESKA MACHADO 

MARTINS - MT0018268A REQUERIDO: WELLINGTON DE MOURA PORTELA 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Tendo em 

conta o alerta, emitido pelo sistema, de que não há guia de custas pagas 

vinculada a este processo, determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo legal e sob as penas da lei, regularize a pendência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001741-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA (EXECUTADO)

RONEY FARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

REQUINTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001741-42.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIULA MULLER - MT22165-A 

EXECUTADO: REQUINTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, 

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA, RONEY FARIA DOS SANTOS 

Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado 

do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. 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 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PIMENTEL CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001781-24.2018.8.11.0003 AUTOR: WEVERTON 

PIMENTEL CANDIDO Advogado do(a) AUTOR: NICHOLAS ANDRE 

FERREIRA MARTINS - MT16865/O-O RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de petição 

inicial de Liquidação de Sentença proposta por AUTOR: WEVERTON 

PIMENTEL CANDIDO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No 

presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da 

empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no 

Estado do Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se 

sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os 

consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no negócio 

(valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a título de 
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lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da sentença 

proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001791-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS RIBEIRO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001791-68.2018.8.11.0003 AUTOR: MARCIO VINICIUS 

RIBEIRO DE MORAES Advogado do(a) AUTOR: ALESSANDRA CARDOSO 

DE OLIVEIRA - MT0012637A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de que não há 

guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, regularize a 

pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001807-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA 

AGRICOLA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001807-22.2018.8.11.0003 AUTOR: EVEREST 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Advogados do(a) AUTOR: CARLOS 

EDUARDO DE CAMPOS BORGES - MT0011199A, LISIANE DE FATIMA 

ZORZO - MT8114/B, CAROLINA ATALA CASTILHO - MT0010769A RÉU: 

GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA 

AGRICOLA LTDA Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA cuja petição inicial contém os requisitos do 

§2º do artigo 700 do CPC. Assim, por ser evidente o direito do autor, defiro 

a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 5% sobre o valor atribuído à causa, conforme 

requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do CPC, anotando-se, nesse 

mandado, que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas (artigo 

701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001398-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ HOLLENBACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FARES DIB (RÉU)

BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001398-46.2018.8.11.0003 AUTOR: GILBERTO LUIZ 

HOLLENBACH Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS MANTOVANI - 

MT16955/O RÉU: BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, KATIA 

FARES DIB Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 11/05/2018, às 

09h30min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.
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Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001180-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DUARTE KULEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ROBERTA DA SILVA OAB - MT0006902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001180-86.2016.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA 

CRISTINA DUARTE KULEVICZ Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELA 

ROBERTA DA SILVA - MT0006902A REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos e examinados. Considerando 

que, no momento do recebimento da petição inicial, este Juízo dispensou a 

realização da mediação, haja vista os teores do Ofício Circular 04/2016 de 

14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a 

todos os magistrados do Estado, onde se afirmava que o Núcleo não 

estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava conta da falta de 

estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para 

atender a toda demanda. Considerando que atualmente esta comarca de 

Rondonópolis conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados 

no TJMT e habilitados para a realização das audiências de conciliação 

e/ou mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com 

os magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação 

foi apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça 

e pela gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação 

pode ser realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10/05/2018 às 

10:30hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000792-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA OAB - MS12486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

ELIAS FARAH (EXECUTADO)

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000792-86.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: ROBERTO 

MARSOLA FARIA DA COSTA Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO 

NASCIMENTO LIMA - MS12486 EXECUTADO: LUTFI MIKHAEL FARAH 

NETO, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS FARAH 

Advogado do(a) EXECUTADO: ALBERTO PERGO CHILANTE - MT0012995S 

DECISÃO Vistos e examinados. Conforme o disposto no art. 829 §2º, 

DEFIRO o pedido retro para que seja penhorado os bens indicados pelo 

executado ao id. 11079789, procedendo as devidas restrições via sistema 

Renajud, bem como termo de penhora, conforme aprouver ao exequente. 

Segue as devidas restrições via sistema Renajud: Intime-se o autor para 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000758-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAISLAN SILVA DATTORRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  1 0 0 0 7 5 8 - 1 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  E X E Q U E N T E : 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - MT0006358A-O EXECUTADO: 

HAISLAN SILVA DATTORRE Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Conforme o disposto nos artigos 829 §2º e 835 IV, 

DEFIRO o pedido retro para que seja penhorado os bem indicado pelo 

exequente ao id. 11079789, procedendo as devidas restrições via sistema 

Renajud, bem como determino a expedição de mandado de penhora, 

avaliação e remoção, conforme apontado ao id. 10794759. Informo que no 

sistema RENAJUD já esta apontada a penhora referente a este mesmo 

feito: Segue a restrição total (transferência e circulação) do veículo, via 

sistema Renajud: Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003525-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  1 0 0 3 5 2 5 - 2 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  E X E Q U E N T E : 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - MT0006358A-O EXECUTADO: CELSO 

LEOPOLDO NUNES, NICANOR LEOPOLDO NUNES Advogado do(a) 

EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR - MT3076-A DECISÃO Vistos e examinados. Compulsando os 

autos verifico que na deliberação de id.11379195, ocorreu um erro 

material, onde, por equívoco, ficou descrito a ordem de penhora realizada 

como "infrutífera". Logo, faço constar, sanando o vício apontado, que a 

penhora restou "frutífera" ainda que parcial, tendo os valores sido 

vinculados à conta judicial conforme ofícios retro anexados pela 

secretaria. Afim de evitar qualquer arguição de nulidade da penhora, 

determino a intimação da parte executada para que, no prazo legal, se 

manifeste quanto aos valores penhorados. Quanto ao pedido de busca e 

restrição de veículos, via sistema RENAJUD, postulado pela exequente ao 

id. 11819871, DEFIRO o mesmo. Segue a tela de restrição: Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1004916-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SERGIO RAMOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004916-78.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

MT17564/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482/O REQUERIDO: 

MARCOS SERGIO RAMOS RIBEIRO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro o pedido de retirada da restrição 

judicial no veículo apontado ao id. 11758085. Intime-se a parte autora a dar 

prosseguimento no feito. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008744-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008744-82.2017.8.11.0003 AUTOR: OSIEL DE SOUZA 

Advogado do(a) AUTOR: JUSCIELE MORETTI DE MELO - MT0018451A 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) RÉU: FERNANDO CESAR ZANDONADI - MT0005736A 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007302-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA GIMENES BELORTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007302-81.2017.8.11.0003 AUTOR: ALINE DA COSTA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - 

MT0015518A RÉU: TANIA GIMENES BELORTO Advogado do(a) RÉU: 

MILTON DOTA JUNIOR - MT23190/O DECISÃO Vistos e examinados. 

Considerando que, no momento do recebimento da petição inicial, este 

Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista os teores do Ofício 

Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do 

NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se afirmava que 

o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades 

judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava 

conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores 

judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados para a 

realização das audiências de conciliação e/ou mediação. Considerando 

que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de 

Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma 

das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do 

TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer 

tempo e que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 09/05/2018 às 10:30hs, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004176-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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D. R. FRANCO TRANSPORTES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - 

ASBRAMT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004176-57.2016.8.11.0003 AUTOR: D. R. FRANCO 

TRANSPORTES - ME Advogado do(a) AUTOR: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - MT6209/O RÉU: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT Advogado do(a) RÉU: 

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - MT0015527A DECISÃO 

Vistos e examinados. Tendo em vista o teor da petição de id 11010840, 

torno sem efeito a decisão de id. 9723086, deliberando a seguir. 

Considerando que, no momento do recebimento da petição inicial, este 

Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista os teores do Ofício 

Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do 

NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se afirmava que 

o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades 

judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava 

conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores 

judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados para a 

realização das audiências de conciliação e/ou mediação. Considerando 

que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de 

Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma 

das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do 

TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer 

tempo e que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 09/05/2018 às 11:00hs, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005794-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ROSA RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005794-37.2016.8.11.0003 REQUERENTE: EUNICE 

ROSA RODRIGUES ANDRADE Advogados do(a) REQUERENTE: RUBSON 

PEREIRA GUIMARAES - MT18839/O, JUCELINO BARRETO MONTEIRO - 

MT3764/O REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Advogado do(a) 

REQUERIDO: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR0041766A DECISÃO 

Vistos e examinados. Considerando a petição de id. 9194537, designo 

audiência de conciliação para o dia 10/05/2018, às 08h00min. Intimem-se 

as partes para que compareçam ao ato designado. Cumpra-se expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000598-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000598-86.2016.8.11.0003 AUTOR: MARIA TEREZA DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA - MT0007387A RÉU: ALAIDES RODRIGUES Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Considerando que, no momento do 

recebimento da petição inicial, este Juízo dispensou a realização da 

mediação, haja vista os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, onde se afirmava que o Núcleo não estava 

adaptado às rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; 

e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física 

e de pessoal suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a 

toda demanda. Considerando que atualmente esta comarca de 

Rondonópolis conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados 

no TJMT e habilitados para a realização das audiências de conciliação 

e/ou mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com 

os magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação 

foi apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça 

e pela gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação 

pode ser realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10/05/2018 às 

08:30hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005879-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. L. SILVEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS 1005879-23.2016.8.11.0003 AUTOR: M. V. L. SILVEIRA - 

ME Advogado do(a) AUTOR: TALES PASSOS DE ALMEIDA - MT15217/O-O 

RÉU: MOTO CAMPO LTDA Advogado do(a) RÉU: GILMEIRE SANTOS 

MONTEIRO - MT0015701A DECISÃO Vistos e examinados. Considerando 

que, no momento do recebimento da petição inicial, este Juízo dispensou a 

realização da mediação, haja vista os teores do Ofício Circular 04/2016 de 

14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a 

todos os magistrados do Estado, onde se afirmava que o Núcleo não 

estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava conta da falta de 

estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para 

atender a toda demanda. Considerando que atualmente esta comarca de 

Rondonópolis conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados 

no TJMT e habilitados para a realização das audiências de conciliação 

e/ou mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com 

os magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação 

foi apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça 

e pela gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação 

pode ser realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10/05/2018 às 

09:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELAINE DA HUNGRIA ANDRADE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000734-49.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MOYSES 

PINHEIRO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: REQUERIDO: 

ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO - MT13068/O DECISÃO Vistos e 

examinados. Considerando que, no momento do recebimento da petição 

inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista os teores 

do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. 

Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se 

afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das 

unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que 

dava conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores 

judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados para a 

realização das audiências de conciliação e/ou mediação. Considerando 

que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de 

Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma 

das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do 

TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer 

tempo e que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 10/05/2018 às 09:30hs, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001672-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINY MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001672-44.2017.8.11.0003 AUTOR: JAINY MARQUES 

DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) RÉU: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A DECISÃO Vistos e examinados. 

Considerando que, no momento do recebimento da petição inicial, este 

Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista os teores do Ofício 

Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do 

NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se afirmava que 

o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades 

judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava 

conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores 

judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados para a 

realização das audiências de conciliação e/ou mediação. Considerando 

que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de 

Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma 

das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do 

TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer 

tempo e que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 10/05/2018 às 10:00hs, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007382-45.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007382-45.2017.8.11.0003 AUTOR: IZABEL MARIA DA 

ROCHA Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

MT0015696A-O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004184-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO VITOR FIGUEIREDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004184-97.2017.8.11.0003 REQUERENTE: YAGO VITOR 

FIGUEIREDO DE ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA 

KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES - MT21756/O REQUERIDO: MBM 

SEGURADORA SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: 

FAGNER DA SILVA BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006398-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR CORTES PEREIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006398-61.2017.8.11.0003 AUTOR: CLEUDIMAR 

CORTES PEREIRA Advogado do(a) AUTOR: JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010136-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010136-57.2017.8.11.0003 AUTOR: RODRIGO GOMES 

DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008016-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (AUTOR)

REINALDO APARECIDO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008016-41.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA DE FATIMA 

BASTO FERREIRA, REINALDO APARECIDO FERREIRA Advogado do(a) 

AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O Advogado do(a) AUTOR: 

NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008497-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA PIRES DA SILVA (AUTOR)

GERALDO MARTINS DE MELO (AUTOR)

ANEZIA MARTINS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008497-04.2017.8.11.0003 AUTOR: IRACI MARIA PIRES 

DA SILVA, GERALDO MARTINS DE MELO, ANEZIA MARTINS NETO 

Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O 

Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O 

Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008646-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008646-97.2017.8.11.0003 AUTOR: LUIZ CARLOS 

ALVES DE LIMA Advogado do(a) AUTOR: JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003406-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO NEVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003406-30.2017.8.11.0003 AUTOR: BRUNO 

FIGUEIREDO NEVES COSTA Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA 

FAVRETTO - MT15606/O RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Advogados do(a) RÉU: THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - 

PR54285, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR0008123S DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010073-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUIMARAES NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010073-32.2017.8.11.0003 AUTOR: FLAVIA 
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GUIMARAES NASCIMENTO DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: BRUNNA 

LUIZA QUEIROZ MOLATO - MT0018396A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004700-54.2016.8.11.0003

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:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004700-54.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A 

REQUERIDO: VILELA E TROMBETTA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Conforme o teor da certidão 

de id.12247892, intime-se o autor para que, no prazo legal, dê o devido 

prosseguimento no feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010259-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA CELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010259-55.2017.8.11.0003 REQUERENTE: IVONE DA 

SILVA CELMO Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO AMARAL DE 

FREITAS - MT0015476A REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

FAGNER DA SILVA BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 
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cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003290-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUELY GOMES PIMENTEL OAB - 597.019.947-87 

(REPRESENTANTE)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANEIR GENTIL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003290-24.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA DE 

LOURDES FARIAS RÉU: JANEIR GENTIL DA SILVA Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Em análise à manifestação do 

autor (id.12202378), informando a desocupação voluntaria do requerido 

do imóvel objeto da lide, AUTORIZO a expedição do alvará, na conta 

mencionada, tendo em vista que se refere a depósito inicial de caução da 

ação de despejo, nos moldes da lei. Expeça-se o competente alvará. 

Após, conclusos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008809-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008809-77.2017.8.11.0003 AUTOR: OTO CASSIANO 

DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008575-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008575-95.2017.8.11.0003 AUTOR: ADRIANA DOS 

SANTOS SOUZA Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- MT15606/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 
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se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010134-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010134-87.2017.8.11.0003 AUTOR: JULIO CEZAR 

SANTOS DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009473-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009473-11.2017.8.11.0003 AUTOR: PATRICIA 

FERREIRA PAZ DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: JOAO RICARDO 

FILIPAK - MT0011551S-O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
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de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000079-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YULIXA GOMEZ RIVERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000079-77.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S REQUERIDO: YULIXA GOMEZ 

RIVERO Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Defiro o pedido retro procedendo a baixa da restrição judicial. Intime-se. 

Arquive-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BATISTA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

ProOrd 1001426-48.2017.8.11.0003 - ACIDENTE DE TRÂNSITO MARCOS 

BATISTA DIAS X COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Data e horário: 

23.02.2018, às 17:50 horas. PRESENTES ADVOGADO PARTE AUTORA: 

RAFAEL RODRIGUES RAMOS pREPOSTO:KAUANNE SOUZA COSTA 

OCORRÊNCIAS Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência. 

Verificou-se a ausência da parte autora. Ato contínuo, o patrono da 

seguradora requereu a juntada da carta de preposição e 

substabelecimento, bem como, que todas as intimações sejam realizadas 

em nome dos patronos Dr. Renato Chargas da Silva (OAB/MT 8184-A) e 

Dr. Fagner da Silva Botf (OAB/MT 12903). Deferido o requerimento. 

DELIBERAÇÃO “Vistos e examinados. Permaneçam os autos conclusos 

para deliberação. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pryscilla 

Moreira J. Torres, Assessora de Gabinete II______, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Renan C. L. Pereira do 

Nascimento

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: AUXILIADORA SILVA BISPO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Decisão 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC), razão pela qual a recebo. Pleiteia a Autora, a título de 

TUTELA DE URGÊNCIA , liminarmente e inaudita altera pars , para 

determinar que a ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de 

energia elétrica da UC: 6/2133625-0, sob alegação de que a fatura 

cobrada, objeto da lide, é indevida. Conforme dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, assim é indispensável que o postulante instrua 

a inicial com prova documental. 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”. 

Nesse diapasão, 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. A parte autora traz aos autos 

documentos que demonstram e materializam os elementos que convencem 

o espírito do julgador do fato que se propõem. In casus, o requerente 

alega a cobrança de débitos pretéritos, sem devida vistoria, logo devida o 

deferimento da liminar. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo; vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência, concedendo 

liminarmente, o adiantamento pretendido. Nesse sentido, o nosso E.G 

Tribunal também tem entendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO- DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os 

requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela 

parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da 

alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a 

liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado 

os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por 

estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, este 

deve ser desprovido. “[...] 2. Não é lícito à concessionária interromper o 

serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 

24/09/2015) [...]”. (AI 130273/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COBRANÇA 

REFERENTE À DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA – ACUSAÇÃO 

DE FRAUDE – CONSTATAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – 

DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOSAFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 
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o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015) Posto isso, estando presentes os requisitos necessários para 

concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PLEITEADA e determino a intimação da empresa requerida para que se 

abstenha de suspender a energia elétrica, bem como, caso já o tenha feito 

para que, no prazo de 24 horas restabeleça o fornecimento de energia de 

elétrica da UC:6/2133625-0, no prazo de 24 horas. Arbitro, para o caso de 

descumprimento da liminar, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais para cada deliberação. Diante das especificidades da causa, de 

modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender 

mais celeridade ao andamento processual, no que tange à audiência de 

conciliação, deixo de designar tal ato neste momento, tendo em vista que 

as audiência realizadas nos processos cujo esta empresa requerida 

configura no polo passivo, não têm restado frutíferas, devido a falta de 

envio de proposta de acordo pela matriz ou inexistência de autonomia dos 

procuradores correspondentes e prepostos enviados, para analisarem e 

transigirem através de dialogo na própria sessão de conciliação/mediação. 

Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - 

Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada 

pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a 

previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas 

as garantias fundamentais do processo”. Por fim, assento que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Cite-se a requerida para oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e 

§§1º e 2º do art. 335. Nos termos do disposto no art. 344 do CPC, se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Expeça-se o 

mandado para cumprimento da tutela deferida, distribuindo-se o mesmo 

para o oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006379-55.2017.8.11.0003

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)

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 : 

1006379-55.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ALEXANDRE BEVILACQUA 

BECK REQUERIDO: RICARDO FIEDLER - EPP Vistos e examinados. 

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK ingressou com a presente AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULOS em face de RICARDO FIEDLER EPP, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alegou o autor, em breve resumo, 

que em 28/02/2014 firmou um Contrato de Compra e Venda de 04 (quatro) 

caminhões usados com o requerido, transferindo os bens para o mesmo 

na data da celebração da avença; que o preço ajustado para o negócio foi 

de R$740.000,00, a ser pago de forma parcelada; que o requerido deixou 

de efetuar os pagamentos nas datas avençadas, encontrando-se 

inadimplente com o valor de R$ 268.082,06 (atualizados ao tempo da 

propositura da ação). Afirmou que o contrato celebrado prevê, para o 

caso de inadimplência, a retomada imediata dos veículos pelo 

autor/vendedor; a perca dos valores já pagos pelo requerido/comprador; o 

pagamento, pelo requerido/comprador, da quantia mensal correspondente 

a 5% do valor de cada um dos veículos, pela utilização do mesmo; o 

pagamento, pelo requerido/comprador, do valor das depreciações que os 

veículos tiverem sofrido; e ao pagamento, pelo requerido/comprador, de 

multa contratual no valor de 10% sobre o débito. Requereu a rescisão do 

contrato; a restituição dos veículos; a condenação do requerido ao 

pagamento do valor remanescente devido em razão da avença 

(R$284.769,97 - acrescido de R$25.000,00 se acaso os cheques dados 

como pagamento não forem compensados durante o trâmite do processo); 

a condenação do requerido ao pagamento dos danos que tenham sido 

causados aos veículos; a condenação do requerido ao pagamento de 

multa contratual no valor de 10% do débito. Afirmou renunciar à cláusula 

contratual que previa, para o caso de inadimplência, a condenação do 

requerido/comprador ao pagamento da quantia mensal correspondente a 

5% do valor de cada um dos veículos, pela utilização do mesmo. Com a 

inicial vieram documentos. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente 

deferido, com a determinação da busca e apreensão dos caminhões 

placas KAB-6204; KAI-6249; KAF-5944 e KAI-7579, bem como a restrição 

de transferência pelo Sistema RENAJUD para transferência dos referidos 

veículos, depositando-os nas mãos do autor. Os veículos foram 

apreendidos e vistoriados pelo meirinho. O requerido interpôs o recurso de 

agravo de instrumento nº 1011412-35.2017, onde fora deferida liminar 

determinando a restituição dos veículos ao mesmo. Os veículos foram 

restituídos ao réu, mantendo-se a restrição de circulação no Renajud. O 

réu interpôs o Rai nº 1012877-79.2017.8.11.0000, pleiteando a baixa da 

restrição, mas a liminar recursal pretendida foi indeferida. Todavia, no 

mérito, o seu pleito foi deferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Alegou, 

em breve resumo, que o autor utiliza de inverdades e omissões; que, além 

da compra e venda objeto do contrato que se pretende rescindir, as 

partes também firmaram um segundo contrato de compra e venda de 

outros dois caminhões (objeto da ação de rescisão contratual 

1005892-85.2017.8.11.0003 – 3ª Vara); que o contrato sobre o qual versa 

a presente discussão está praticamente quitado; que o autor está em 

posse de cheques pós-datados do réu, que vêm sendo compensados 

normalmente; que o valor do contrato é de R$ 740.000,00 e o valor já pago 

pelo réu totaliza R$ 631.047,75; correspondendo a 85.3% do referido 

contrato; que, com a crise econômica do setor de transportes, o requerido 

sofreu grandes prejuízos e não teve condições de arcar com o débito da 

forma inicialmente acordada, mas, de comum acordo entre as partes, o 

débito foi renegociado e está sendo pago, não havendo o que se falar em 

inadimplemento. Requereu que, em caso de eventual procedência da ação, 

seja determinada a devolução das parcelas pagas pelo requerido 

devidamente corrigidas, e anuladas as cláusulas contratuais 7.1 e 7.2, por 

serem abusivas. O autor impugnou a contestação, requerendo ainda a 

condenação do réu ao ressarcimento do valor de R$3.695,07, que gastou 

com a efetivação da busca e apreensão deferida nestes autos. Realizada 

audiência de conciliação, não houve acordo. As partes foram intimadas 

para especificar as provas que ainda pretendiam produzir. O requerido 

pugnou pela tomada do seu depoimento pessoal, do depoimento pessoal 

do autor, oitiva de testemunhas, realização de perícia contábil e avaliação 

dos veículos objeto do contrato. O autor, por sua vez, quedou-se inerte. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz 

julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”. 

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - 

CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a 

decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável 

os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, 

é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da 
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produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal 

probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO E 

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – 

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA 

DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA - MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - 

MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – 

MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS PARA 2% SOBRE 

EVENTUAL QUANTUM A SER APURADO – JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - 

POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. “O juiz tão 

somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos 

termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa. (...)” (Ap 94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no 

DJE 02/10/2015). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 169494/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017). Consigno 

que as provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto 

as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da 

contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. 

Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, 

Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, 

DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional adotado pelo 

Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir 

o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por 

outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que 

o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da 

conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma vertente segue o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE 

DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Destaco ainda, que 

meras alegações são insuficientes para ensejar a dilação probatória. 

Assim, caberia ao requerido motivar o convencimento do juiz quanto à 

necessidade de outras provas, o que não ocorreu nos autos. Nesse 

sentido orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LIVRE 

CONVENCIMENTO - JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - 

REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

CRIMINAL - INDEPENDENCIA DAS INSTÂNCIAS - DEMONSTRAÇÃO 

SUFICIENTE DA PRÁTICA DO ATO IMPROBO - APROPRIAÇÃO DE TRÊS 

CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS - FRAUDE NO LANÇAMENTO - FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO DE UMA DAS EMPRESAS FAVORECIDAS 

- ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS CHEQUES ATRAVÉS DE EMPRESA 

DE PROPRIEDADE DA ESPOSA DO RÉU - ARTIGO 9º DA LEI DE 

IMPROBIDADE - ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL AO 

VALOR DOS CHEQUES - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. “ 

(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao 

constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para 

a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 

da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” 2. “No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.”(AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)” 3. (...)”. (Ap, 

102055/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/07/2014, Data da publicação no 

DJE 25/07/2014). Desnecessária a tomada do depoimento pessoal das 

partes, vez que as declarações do autor e do requerido já estão juntadas 

nos autos através da petição inicial, da contestação, da impugnação à 

contestação e das demais peças através dos quais os mesmos se 

manifestaram no feito, sendo desnecessária a realização de novas 

oitivas, vez que nada poderiam acrescentar ao feito de modo a contribuir 

para o julgamento da lide. Acerca da possibilidade do indeferimento do 

depoimento pessoal das partes, assim já decidiu o E. TJ/MT: “APELAÇÕES 

CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE DADOS PESSOAIS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – ENTREGA DE PRODUTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA 

MAJORAÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC – RECURSO DO 1ª APELANTE 

CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2ª APELANTE CONHECIDO E 

PROVIDO. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão do 

indeferimento de oitiva de depoimento pessoal da parte adversa, uma vez 

que não é vedado ao magistrado julgar a lide sem instrução probatória, 

quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos 

termos dos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. (...)”.(Ap 

35792/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 31/07/2014). Não há razões 

para a produção de prova pericial neste momento processual, posto que a 

natureza da ação proposta não requer a realização de qualquer perícia, 

não havendo nenhum fato que reclame por prova desta categoria. 

Justifico o indeferimento salientando ainda que a prova pericial poderá ser 

eventualmente deferida após a decisão do mérito da demanda, quando 

melhor poderá se auferir acerca da sua real necessidade. A possibilidade 

do indeferimento da prova pericial, quando já existem outras provas nos 

autos que permitem o julgamento do mérito da lide, também já foi matéria 

apreciada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDEFERIMENTO DE PROVA 

PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - ISSQN – SOCIEDADE 

POR RESPONSABILIDADE LIMITADA – MÉDICOS – CARÁTER 

EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS BENESSES 

PREVISTAS NO ARTIGO 9º, §§1º E 3º, DO DL Nº 406/68, QUE NÃO 

FORAM REVOGADOS PELO DL Nº 116/2003 – RECURSO IMPROVIDO. 1 – 

Não há falar-se em cerceamento de defesa e, por via de consequência, 

nulidade da sentença, se a prova pericial requerida e indeferida se mostra 

desnecessária ao deslinde da causa, nomeadamente em razão de o 

magistrado condutor do feito ter entendido que as provas já constantes 

nos autos eram suficientes à formação de seu convencimento. (...)”. (Ap 

136199/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). De igual 

forma, não se faz necessária a produção de prova testemunhal, uma vez 
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que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos 

são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova 

testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria 

capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma 

que em nada contribuiria para a formação da convicção. “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO 

DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PREJUDICIAL DE NULIDADE 

POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: NEGATIVAÇÃO 

DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDAS DE CONTRATO FIRMADOS COM 

FALSÁRIO – PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO 

BANCO - ART.6º, VIII, DO CDC – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO 

– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS 

QUESTIONADOS JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

ARBITRADO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem 

cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo 

daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente 

protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no 

Ag 781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada 

acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade 

por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 13/08/2015). Registro que a possibilidade do juiz indeferir 

a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada 

pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO 

– CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA 

DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO 

CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – 

DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O juiz na condição de 

dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, 

a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos 

sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar 

desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. (...)”. (Ap, 68386/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no 

DJE 12/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO 

MÉDICO HOSPITALAR – CONEXÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NÃO 

RECONHECIDA – AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSOS 

IMPROVIDO. (...)3 – A prova testemunhal em nada acrescentaria na 

solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos 

comprovam a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que 

o contrato de prestação de serviços médico-hospitalar não contém 

qualquer assinatura da recorrida e os cheques que instruem o feito não 

são de sua emissão. 4 – O juiz é o destinatário das provas, lhe sendo 

facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou 

protelatórias (art. 130 do CPC)”. (Ap, 136856/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

13/08/2014, Data da publicação no DJE 18/08/2014). “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA 

RURAL HIPOTECÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – 

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA 

INEXISTENTE – MÉRITO - JUROS REMUMERATÓRIOS – JUROS 

MORATÓRIOS E CDC – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE ACORDO 

COM A PRETENSÃO DO RECORRIDO – MULTA CONTRATUAL - QUESTÃO 

NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 93/STJ – PERIODICIDADE 

SEMESTRAL, NOS TERMOS DO ART. 5º DO DECRETO Nº 167/67 - 

ALONGAMENTO DAS DÍVIDAS AGRÍCOLAS DE CRÉDITO RURAL – NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL N° 9.138/95 – 

RECURSOS NÃO PROVIDOS. Cabe ao Juiz, na condição de presidente do 

processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade da 

realização de prova, não implicando cerceamento de defesa o julgamento 

com base na prova documental, se a prova pericial que a parte pretendia 

produzir era desnecessária ao deslinde da "quaestio”.(...)”. (Ap 

107749/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULOS DANIFICADOS - CONTRATO DE 

COMODATO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E INDEFERIMENTO DE PROVA 

TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DE CONTRATO DE COMODATO - GRATUIDADE, 

UNILATERALIDADE E NÃO ONEROSIDADE - OBRIGAÇÕES E DEVERES 

DAS PARTES - CONTRATO ONEROSO - BILATERALIDADE - 

PREVALÊNCIA - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E DA VONTADE - RESPEITO À 

LIBERDADE DE CONTRATAR - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) De igual modo, não 

caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, uma 

vez que cumpre ao julgador apreciar livremente as provas carreadas aos 

autos para a formação de sua convicção, dispensando as que forem 

desnecessárias e inócuas. (...)”. (Ap 38750/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/02/2014, 

Publicado no DJE 21/02/2014) Desta forma, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Como já relatado, cuida-se de ação onde o autor noticia 

a celebração de um contrato de compra e venda de 04 caminhões usados, 

descritos na peça inaugural, com o requerido em data de 28/02/2014, pelo 

preço total de R$740.000,00, estando o réu inadimplente com o pagamento 

da quantia de R$284.769,97. O requerido, por sua vez, afirma na 

contestação que já teria efetuado o pagamento de R$631.047.75, mas não 

carreou aos autos qualquer documento que pudesse efetivamente 

comprovar as alegadas quitações. Nesse contexto, prevalece a alegação 

tecida na exordial, de que o requerido deve ao autor um saldo 

remanescente de R$284.769,97, haja vista a previsão contida no artigo 

373, inciso II, do CPC. Veja-se: “Art. 373 - O ônus da prova incumbe: (...) II 

- Ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor”. É que, como se sabe, é da parte requerida o ônus de 

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, sem a apresentação das devidas provas 

acerca dos fatos alegados. Essa regra, que distribui o ônus da prova 

entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os 

fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a existência 

daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação 

ou a sua extinção. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – ESCRITURA 

PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS COM GARANTIAS HIPOTECÁRIAS E 

CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

ônus do qual não se desincumbiram os requeridos à medida que não 

comprovaram a quitação da dívida ajuizada.” (Ap 157373/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ATRASO NO ADIMPLEMENTO 

DA OBRIGAÇÃO - CULPA DO APELADO NÃO CONFIGURADA - 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA PARCELA - NÃO COMPROVADO - DEVER 

DE SALDAR A DIFERENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA 

CONTRATUAL - DEVER DO MAGISTRADO - ARTIGO 413, DO CÓDIGO 

CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como é cediço, ao autor 

incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim 

como ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se 

desincumbiram os Apelantes à medida que não comprovaram a quitação 

integral da parcela. Portanto, é legítima a cobrança do valor da diferença. 

(...)”. (Ap 116474/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). No caso em apreço, remanesceria ao réu comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

consistente na quitação da dívida, na prescrição do crédito ou, ainda, 
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qualquer outra circunstância que afastasse a alegada inadimplência 

contratual, o que não ocorreu. Como se vê, sem que o requerido tenha 

logrado em desconstituir a alegação de inadimplência infirmada na petição 

inicial, o reconhecimento da sua inadimplência é medida que se impõe. 

Ademais, importante consignar que o sistema PJE associou a este feito o 

processo de nº 1005892-85.2017.8.11.0003, em trâmite na Terceira Vara 

Cível desta comarca, que envolve as mesmas partes e pedido semelhante 

(rescisão de outro contrato de compra e venda firmado entre autor e réu), 

tendo referida ação sido julgada procedente, inclusive com a condenação 

do requerido por litigância de má-fé. No que tange a alegação do 

requerido, concernente à nulidade das cláusulas 7.1 e 7.2, sob o 

argumento de que seriam abusivas, tenho que a razão parcialmente lhe 

acompanha. A cláusula 7.1 do contrato prevê que, “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”. Inegavelmente, há que ser reconhecido o abuso de tal 

cláusula, dado que a previsão da restituição dos veículos ao comprador e 

a perca de todos os valores que o vendedor já havia pago em razão do 

contrato revela-se penalidade excessiva, que implica no enriquecimento 

ilícito de um contratante, em prejuízo exacerbado ao outro. Destarte, 

impõe-se a declaração de nulidade da cláusula 7.1, por se tratar de 

previsão abusiva e, portanto, ilegal. O próprio Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, ao julgar o mérito do Recurso de Agravo de 

Instrumento nº 1011412-35.2017, interposto pelo requerido, já assentou 

que “O VENDEDOR SOMENTE PODERÁ EXECUTAR A CLÁUSULA DE 

RESERVA DE DOMÍNIO APÓS CONSTITUIR O COMPRADOR EM MORA, 

MEDIANTE PROTESTO DO TÍTULO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL”, 

evidenciando a nulidade da avença firmada. Isto posto, decreto a nulidade 

da cláusula 7.1 do contrato firmado entre as partes. Quanto à cláusula 7.2, 

há que se ressaltar que o autor renunciou à previsão do pagamento de 

valores pelo uso dos veículos, restando no pacto tão somente a incidência 

de multa contratual ao inadimplente. Ocorre que a previsão de multa 

contratual não é abusiva, na medida em que o contrato foi celebrado entre 

partes legítimas e capazes, com a observância da forma prescrita em lei. 

Trata-se, portanto, de convenção legal e válida, que não revela excessiva 

onerosidade e nem desequilíbrio contratual, requisitos cuja presença seria 

totalmente necessária para ensejar a ventilada nulidade por abuso. 

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. Acerca da possibilidade de ser convencionada cláusula 

com penalidade para o contratante inadimplente, assim se manifesta a 

jurisprudência: “TJ - RJ - RECURSO INOMINADO RI 

00165902020078190061 RJ 0016590-20.2007.8.19.0061 (TJ-RJ) - Data de 

publicação: 07/01/2009 – (...)."Quanto à cláusula penal, necessário 

mencionar que se trata de uma obrigação de natureza acessória e 

representa uma sanção civil que se impõe à parte que não cumprir as 

condições estabelecidas nas cláusulas contratuais, representando assim 

uma indenização prévia para quem recebe o valor da multa e uma punição 

para quem é inadimplente. Nessa linha, esta incide justamente com o fim de 

manter o contrato pelas partes (artigo 421 , CC - função social do 

contrato). (...)”. “TJ-RS - Apelação Cível AC 70059601203 RS (TJ-RS) - 

Data de publicação: 19/11/2014 - Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. 

INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. A resolução 

contratual por culpa de um dos contratantesacarreta a aplicação da 

cláusula penal compensatória expressamente prevista no contrato em 

desfavor do inadimplente. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. RECONVENÇÃO. Requisito intrínseco não 

preenchido. Apelação não conhecida no ponto por ausência de interesse 

recursal. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA 

DE OFÍCIO. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente, de ofício, 

caso a obrigação principal tenha sido cumprida em parte a teor do art. 413 

do CCB. Enunciados n. 355 e 356 do CEJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. VALOR DA CLÁUSULA 

PENAL COMPENSATÓRIA REDUZIDO DE OFÍCIO. (Apelação Cível Nº 

70059601203, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 13/11/2014)”. “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10145130007597001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 

28/04/2015 - Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS- CONFISSÃO DO DÉBITO - LIDE 

ENVOLVENDO EXTENSÃO DA MULTA E ENCARGOS. A cláusula penal é 

um pacto acessório pelo qual as próprias partes contratantes estipulam, 

de antemão, pena pecuniária ou não contra a parte infringente da 

obrigação, como conseqüência de sua inexecução culposa ou de seu 

retardamento, fixando, assim, o valor das perdas e danos e garantindo o 

exato cumprimento da obrigação principal. Deve ser reduzida 

eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em 

parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio - artigo 413 do CC ; 

Não se admite a pré-fixação, para posterior cobrança do inadimplente, de 

honorários advocatícios contratuais.”. Isto posto, não há que se cogitar em 

abusividade e nulidade da multa contratual prevista na cláusula 7.2, 

impondo-se a condenação do requerido ao pagamento de multa contratual 

no valor de 10% sobre o débito (R$284.769,97). Anulada a cláusula 7.1, 

não comporta apreciação os pedidos do autor, de restituição dos veículos 

objeto do contrato e de condenação do requerido ao pagamento de 

eventuais danos que tenham sido causados nos mesmos. No que diz 

respeito ao valor de R$25.000,00 referente aos cheques dados pelo 

requerido em pagamento, não se verifica dos autos notícias de que não 

tenham sido compensados, razão pela qual não comporta acolhimento o 

pedido do autor, para acréscimo de tal quantia na condenação. Ante todo 

o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação para, em consequência, DECLARAR a nulidade da 

cláusula 7.1 do celebrado entre as partes e CONDENAR o requerido a 

pagar ao autor o valor do remanescente devido R$284.769,97, 

devidamente atualizado com juros de mora desde a citação e correção 

monetária desde a propositura da ação. Condeno o requerido, ainda, ao 

pagamento das despesas que o autor suportou em razão da busca e 

apreensão dos veículos (R$3.695,07) atualizada com correção monetária 

pelo INPC desde o desembolso; bem como 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, vez que o requerente 

decaiu de parte mínima do pedido. Com fulcro no disposto no artigo 487 

inciso I do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de 

todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

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: 1007498-51.2017.8.11.0003

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:

JAQUELINA JOAQUINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1007498-51.2017.8.11.0003 Autor: 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A Réu: REQUERIDO: JAQUELINA 

JOAQUINA DA SILVA SENTENÇA 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: 1000616-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ARTHUR SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1000616-39.2018.8.11.0003 Autor: 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A Réu: REQUERIDO: ARTHUR SOARES 

DE SOUZA SENTENÇA 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: 1010178-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO AGUIAR GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1010178-09.2017.8.11.0003 Autor: 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A Réu: REQUERIDO: PLINIO 

AGUIAR GALVAO SENTENÇA Vistos e examinados. HOMOLOGO o 

acordo, celebrado pelas partes, noticiado nos autos ao id. 11740430, o 

qual informou a quitação do débito com o pagamento das parcelas 23 a 36. 

O veículo fora apreendido, entretanto restituído à parte requerida, logo, 

retirada a restrição judicial existente do comando inicial: As partes 

renunciaram aos prazos recursais. E, 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.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 857031 Nr: 2177-52.2017.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS, ETL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, Dr. Ângelo Bernardino de Mendonça Junior 

OAB/MT 16.330, da sentença cuja parte final segue transcrita:"Isto posto, 

considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo CPC, PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

DESTITUO o poder familiar de MARCOS CHAGAS e AMANDA RODRIGUES 

ROCHA em relação à filha M. L. R. C. entendendo caracterizada a conduta 

do artigo 1.638, II e III do Código Civil. Por outro lado, CONCEDO A 

ADOÇÃO da referida criança ao casal MARCOS COELHO DA SILVA e 

ELIANE TEIXEIRA LOPES, dando-a, assim, como filha legítima dos mesmos, 

sendo que passará a se chamar M. L. L. C. Consigno que a adoção é de 

caráter irrevogável e estabelece direitos sucessórios de ambos os lados. 

Em decorrência, nos termos do artigo 47 e parágrafos do E.C.A., 

determino que seja cancelado o registro primitivo da adotanda e seja 

efetuado um novo registro de nascimento, sem que possa constar das 

certidões extraídas do aludido registro, qualquer referência à origem do 

ato, bem como a mudança do nome para M. L. L. C. com seguintes dados: 

Avós paternos: EDESIO COELHO DA SILVA e IZABEL FRANCISCA DA 

SILVA. Avós maternos: JOÃO LOPES e MARIA INES TEIXEIRA LOPES. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Serviço 

Notarial e Registral, para cumprimento IMEDIATO, com envio de cópia da 

certidão de nascimento a este Juízo para posterior entrega ao casal. Após 

o devido cumprimento arquivem-se os autos em total segredo de Justiça. 

Isento de custas pelo artigo 141, § 2º do E.C.A. (“As ações judiciais da 

competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas 

e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé”). Registrada 

e publicada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. Às providências."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001525-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL WINCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001525-18.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro 

integralmente a cota ministerial carreada ao feito (ID: 7766696). 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

setembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000552-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO)

ELISANGELA PUERRO DO NASCIMENTO OAB - 273.988.948-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000552-29.2018.811.0003 Vistos etc. 1. O art. 824 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, preveem que: “Art. 824. A 

execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do 

executado, ressalvadas as execuções especiais.” (grifamos) “Art. 829. O 

executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação. “§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado.” “Art. 830. Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução.” 2. Já o art. 528, do mesmo Codex, 

estatui que: “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.”. “§3º Se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” (grifamos) 3. Contudo, é certo que o 

débito que autoriza o pleito de decretação de prisão civil do devedor é 

apenas o que compreende as 3 (três) últimas parcelas em atraso, 

conforme dicção do verbete sumular n.º 309, do STJ: “O débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no 

curso do processo.” 4. Cediço, tanto na doutrina como jurisprudência 

majoritária que se tratam de execuções de alimentos com ritos díspares, 

sendo impossível sua cumulação numa mesma executio. Vejamos: “Cabe à 
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credora a escolha do rito processual a ser seguido para a execução de 

alimentos (...) (STJ – 4ª Turma, REsp 216.560-SP, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 

28.11.00). No mesmo sentido, com o esclarecimento de que o credor pode 

impedir a prisão do alimentante se desistir da execução iniciada na forma 

do Art. 732: JTJ 168/201. Contra, entendendo que se o credor optou pela 

execução através da penhora e alienação de bens do devedor, não pode 

pedir a prisão prevista no Art. 733: Bol. ASSP 1.580/78.” (Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor / Organização, Seleção e 

Notas de Theotonio Negrão, com a colaboração de José Roberto Ferreira 

Gouvêa – 34. ed. Atual. até 14 de julho de 2002. – São Paulo: Saraiva, 

2002, pág. 762) (grifamos) 5. Ademais, conforme disposição legal do art. 

528, §7º, do Código de Ritos, na ação executiva onde se postule o 

recebimento de prestações de alimentos correspondentes a períodos 

anteriores aos três meses que antecedem a propositura da ação, não 

será admitido o pedido da prisão civil do devedor, de onde se pode extrair, 

também, que o próprio legislador ordinário optou pela divisão dos ritos 

executivos. 6. Dessarte, em que pese a manifestação da parte autora, 

especifique ela qual o modo de execução que optará, dada a diversidade 

de ritos, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Estatuto Processual 

Civil, trazendo os cálculos conforme o rito que escolher, em 15 (quinze) 

dias. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007002-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA FERREIRA SOJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILSON DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007002-22.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito ID: 

11956871, anverso e verso, devendo a parte requerida ser citada na 

forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se 

decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde 

já, como curador especial a UNIASSELVI, representada pelo Dr. José 

Sérgio Martins Ribeiro, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito. 3. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público. 4. Empós, conclusos. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001186-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001186-93.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001220-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ (REQUERENTE)

IVONES DE MELO QUEIROZ (REQUERENTE)

MARIA DE MELO QUEIROZ (REQUERENTE)

ELIANA APARECIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLACIDO JOSE DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001220-97.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000978-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

CLAUDEIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

LUCAS BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000978-41.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às 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. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Lucileide Oliveira Barbosa, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZEMI MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

VANDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001168-04.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Abra-se vista ao representante do Ministério Público. 3. Após, conforme 

dispõe o art. 734, §1º, do CPC, publique-se o edital, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, visando resguardar eventuais interesses de terceiros. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de 
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março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010473-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO NONATO DE SALES (REQUERENTE)

SANDRA MARIA SALES (REQUERENTE)

SOLANGE DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

IRAIDES DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

SUELY DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON NONATO DE SALES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010473-46.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às 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. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Iraides dos Santos Sales, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004754-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA DE BRITO CHUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAY FERREIRA SCHUSTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004754-83.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o documento 

aportado aos autos, ID: 12250111, manifeste-se a parte autora, no prazo 

legal. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 4. Em seguida, conclusos. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000622-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN (AUTOR)

PAULA RAMBO KOCHHANN (AUTOR)

LUCAS RAMBO KOCHHANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000622-46.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além dos descritos no processo, 

utilizando-se para tanto, de declarações com firma reconhecida de ao 

menos 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746623 Nr: 5959-72.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 26. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, e art. 1.723 do Código Civil, 

reconhecendo a união estável havida entre CLAUDINEIRE APARECIDA DA 

SILVA e JAIME DA SILVEIRA COSTA (adrede individualizados) pelo 

período de 17 (dezessete) anos entre os anos de 1991 e 2007, 

decretando a sua dissolução e não havendo bens a partilhar.27. Sem 

condenação em custas ou honorários, vez que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 28. 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, 15 

de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 726211 Nr: 7156-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDSL, NDSL, CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ DOS SANTOS - 

OAB:15527/O, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Processo n.º 7156-96.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 160/162, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Não havendo manifestação no prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado pela Sr.ª gestora judiciária, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 890032 Nr: 1709-54.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 
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NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Processo n.º 1709-54.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial do incidente, que deverá correr em apenso ao 

inventário, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.

2. Trata-se de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE aforado por 

ELIANE HORING AZAMBUJA em face de CLEONICE PEREIRA DA SILVA, 

nomeada inventariante nos autos principais de inventário dos bens 

deixados por Osmar Adalberto Horing (qualificados nos autos).

3. Em apertada síntese, a requerente postula a remoção da requerida do 

cargo de inventariante.

4. Assim, conforme dicção do art. 623, do Digesto Processual Civil, 

intime-se a inventariante para defender-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, conclusos, para deliberação acerca da manutenção ou 

remoção da requerida no encargo de inventariante (art. 624, do Codex de 

Processo Civil).

6. Intime-se.

 7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 394675 Nr: 8172-95.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, VNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVALDO NARCISO DA COSTA - 

OAB:10502 B, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar formal de 

partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779197 Nr: 5879-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKCDS, MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 Processo n.º 5879-74.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o teor do termo de audiência de conciliação de fl. 83 os 

termos do art. 139, incisos II e IV, do Código de Ritos, já que deve o juiz 

velar pela rápida solução do litígio, tentando, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, pelo que designo o dia 10.05.2018, às 15h, 

para a realização de audiência de tentativa de conciliação, devendo 

constar no mandado que as partes deverão se fazer presentes 

acompanhados de seus procuradores com poderes expressos para 

transigir.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754417 Nr: 10000-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BOLESLAU ANTONIO DE ABREU E 

DORADA - OAB:2959/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar formal de 

partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785969 Nr: 8567-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILZA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para retirar alvará de autorização, 

em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704536 Nr: 12513-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 12513-28.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista que os presentes autos aguardam o trâmite da ação 

incidental de falsidade de código n.º 714450, em apenso, determino o 

sobrestamento deste feito até o julgamento do referido incidente.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 749481 Nr: 7498-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJDSA, EAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7498-73.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já 

se encontra sentenciado, com sentença transitada em julgado, conforme 

fls. 19 e 20.

2. Assim, não obstante as razões invocadas pela parte autora às fls. 

31/33, não há se falar em análise de quaisquer novos pedidos das partes, 

ante a extinção do feito, devendo o interessado, caso queira, ingressar 

com a ação pertinente perante o juízo competente.

3. Portanto, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 799045 Nr: 13937-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, Rafaela Prado - OAB:20828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT

 12. 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, X, combinado 

com o art. 57, ambos do Código de Processo Civil. 13. Sem condenação 

em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que incabíveis à espécie.14. Notifique-se o representante do 

Ministério Público.15. 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, 02 de março de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 736938 Nr: 16178-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, FERNANDA 

OLIVEIRA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ONILDE CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO MANOEL GUIMARAES 

- OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para retirar alvará de autorização, 

em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815245 Nr: 1298-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA ROSA PAIVA, DGORGIA ELIANE BEAL 

PAIVA, DAIR PAIVA, DAVI PAIVA, SELMA GOMES PAIVA, ERNI DA ROSA 

PAIVA SORIA, LEIA PAIVA, NERI PAIVA, SELI DA ROSA PAIVA, GEOLAR 

PAIVA, ELIZETE LODETTI PAIVA, LINO ZAGO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORALINA DA ROSA PAIVA, 

ESPÓLIO DE NICANOR ERNESTO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar formal de 

partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805295 Nr: 16397-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APMFG, EMFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.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, 16 de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 757429 Nr: 11755-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, AVFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE 

ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDO 

VILELLA - OAB:14.896, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, RENATA 

MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar mandado de 

registro, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 757429 Nr: 11755-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, AVFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE 

ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDO 

VILELLA - OAB:14.896, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, RENATA 

MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909

 Intimação do patrono da parte requerida para instruir e retirar mandado de 

registro, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750169 Nr: 7840-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJA, JOSE CANDIDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIZAIR SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para retirar alvará de autorização, 

em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804675 Nr: 16193-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCIA BATISTA DA SILVA GREGORIO, MAYLA DA 

SILVA GREGORIO, MDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAIR GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar formal de 

partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 445938 Nr: 1120-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar mandado de 

registro, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005437-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA MOURA ESTEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALENO TADEU ESTEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE CITAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz de Direito, Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS SETOR 02 JUSTIÇA GRATUITA Dados do Processo: Processo: 

1005437-23.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 2.108,92 Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)Recuperando: Não - Urgente: 

Não - Pode cumprir fora do expediente: Não Parte Autora: Nome: 

ISABELLA MOURA ESTEVES Endereço: RUA LAURO MELO, 87, PARQUE 

REAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-351 Parte Ré: GALENO TADEU 

ESTEVES Endereço: RUA COLHEIRO, Nº 130, QUADRA 18, LOTE 17, 

CONDOMÍNIO VILLAGE DO CERRADO, RONDONÓPOLIS/MT - CEP: 

78710-700 FINALIDADE: LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) 

ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. OBJETO: 

CITAÇÃO DO DEVEDOR para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito no valor de R$ 5.891,75 (Cinco mil, oitocentos e 

noventa e um reais e setenta e cinco centavos), referente à diferença dos 

alimentos dos meses de maio, junho e julho de 2017, bem como dos 

alimentos vencidos no curso da demanda. Se não pagar no prazo acima, 

não provar que já o fez ou não se escusar, o juízo decretar-lhe-á a prisão 

por até 90 (noventa) dias, salientando ao devedor que o cumprimento da 

pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 

Rondonópolis, 16 de março de 2018 Margareth Bender Vitorette Gestora 

de Secretaria SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3410 6100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000747-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000474-14.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

em consulta ao Sistema PJE, denota-se que o processo de inventário n.º 

1003286-84.2017.8.11.0003, ao qual o presente pedido de alvará judicial 

fora distribuído por dependência, está tramitando perante o juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, razão pela 

qual, nos termos do art. 59, CPC, determino a imediata remessa dos autos 

à referida Vara tendo em vista sua prevenção para análise desta 

pretensão, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001817-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001817-66.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

em consulta ao Sistema PJE, denota-se que o processo de inventário n.º 

1003286-84.2017.8.11.0003, ao qual o presente pedido de alvará judicial 

fora distribuído por dependência, está tramitando perante o juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, razão pela 

qual, nos termos do art. 59, CPC, determino a imediata remessa dos autos 

à referida Vara tendo em vista sua prevenção para análise desta 

pretensão, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000042-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCHIANNY RODRIGUES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000042-16.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALVES 

em face de MARCHIANNY RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA 

(qualificados na peça vestibular). 2. As partes celebraram acordo, 

conforme termo de audiência carreado aos autos ID: 12223686, 

avençando quanto ao divórcio, alimentos, guarda e direito de visitas à filha 

menor 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que o casamento restou 

comprovado pela certidão de casamento juntada ao feito (ID: 11284071) e 

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. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

que as partes são legítimas e estão bem representadas, bem como que 

inexistem irregularidades nem questões pendentes de apreciação, pelo 

que a homologação do acordo é medida que se impõe. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Estatuto Processual 

Civil, para decretar, nos termos do art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e 

art. 226, §6º, da Constituição da República, o divórcio postulado por JULIO 

CESAR DE OLIVEIRA ALVES em face de MARCHIANNY RODRIGUES 

SANTANA DE OLIVEIRA (qualificados nos autos), deferindo a guarda da 

menor em favor do genitor. 7. O cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, MARCHIANNY RODRIGUES SANTANA. 8. Sem 

condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Averbe-se a presente 

decisão no assentamento do registro civil. 10. Oficie-se ao titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 11. 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, 16 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008743-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO TAKARASHI SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY KEIKO ISHIDA SARMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008743-97.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de Divórcio 

Litigioso’ ajuizada por ANDRÉ RICARDO TAKARASHI SARMENTO, em 

desfavor de MARLY KEIKO ISHIDA SARMENTO, ambos qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram documentos. Antes mesmo do recebimento da 

exordial a parte autora apresentou pedido de desistência da demanda (ID 

10838185). É o relatório. Decido. A desistência da ação é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação instrumental. Além disso, uma vez que a parte requerida sequer 

foi citada, nada há que obstaculize o acolhimento do pedido de 

desistência, pois neste caso não incide a regra do § 4º, do art. 485, do 

NCPC, eis que este prevê a necessidade de anuência da parte contrária 

apenas quando já contestada a ação. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC/2015), e 

DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c 

o art. 354, ambos do NCPC). Custas recolhidas. Sem honorários ante a 

ausência de angularização da relação processual. P. I. Arquivem-se com 

as baixas devidas. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de março de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002478-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NOVATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

N C IMOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002478-16.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, intime-se a parte 

autora para colacionar ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de sua 

certidão de nascimento/casamento, conforme o caso, bem como do 

requerido, eis que se trata de documento indispensável ao 

prosseguimento do feito. 2. Doravante, a teor do pleito formulado pela 

Imobiliária N.C. Imóveis no ID 11769134, indefiro a expedição de ofício ao 

CRI para cancelamento do contrato de compra e venda firmado entre as 

partes, haja vista que se trata de providência dos próprios 

contratantes/contratados, inexistindo qualquer adstrição ao presente feito, 

uma vez que já se encontra depositado nos autos os valores referentes à 

rescisão contratual. Outrossim, deixo de acolher o pleito constante do ID 

11956568, considerando que se confunde com o próprio mérito da 

demanda, porquanto para a compensação dos valores há que se 

observar, de proêmio, se as partes de fato mantiveram união estável, o 

que será objeto de análise oportunamente. 3. Pois bem. Verifico que o feito 

está em ordem, pois não vislumbro a existência de nulidades a declarar ou 

outras irregularidades para sanar, razão pela qual declaro saneado o 

processo. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) 

existência e o período de duração da união estável vivenciada entre a 

autora e o requerido; b) a apuração acerca dos bens que formam o 

patrimônio comum do casal; c) a averiguação acerca da existência de 

dívidas a serem rateadas. Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis 

postuladas pelas partes: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas a 

serem arroladas pelas partes no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC. Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo 

que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la 

livremente, conforme estabelece o artigo 371 do NCPC, dispenso o 

depoimento das partes por entender desnecessário ao deslinde da 

questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi por 

elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. Ressalto que o 

dia a dia forense tem revelado ser referida atividade probatória 

contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais a mais, a 

teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, 

cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenha como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS 

CESSANTES. DEPOIMENTO DO AUTOR. INDEFERIMENTO. Não caracteriza 

cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório quando o Julgador, no 

comando do processo e em conformidade com o previsto nos artigos 130 

e 131 do CPC, dispensa prova por entender desnecessária, mormente 

quando deixa de colher depoimento pessoal do autor. Não há cerceamento 

de defesa no indeferimento de depoimento pessoal quando o Juiz 

fundamenta a decisão e a prova se mostra desnecessária. Agravo de 

Instrumento desprovido" (TJRS – 13ª Câm. Cível, AI nº 70016716607, Rel. 

Desª. Lúcia de Castro Boller, j. 08/03/2007). Para a produção da prova oral 

deferida, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 de 

junho de 2018 às 17h00min, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as 

providências necessárias à sua efetiva realização. Ciência ao curador 

nomeado. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005649-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005649-44.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem como a 

sua emenda. 02. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. 03. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 04. Com relação ao pedido de tutela de urgência pondero 

que para a concessão de qualquer liminar, deve o magistrado analisar de 

forma concisa a existência dos requisitos legais. Pois bem, em se tratando 

de guarda de menor, esta deve assentar-se no sentido de busca do 

bem-estar da criança e/ou adolescente e a sua segurança econômica e 

emocional. Em razão disso e da própria natureza do instituto, por envolver 

direito familiar, sentimentos pessoais e, em especial, o interesse dos 

infantes ou adolescentes, o requerimento de liminar de guarda provisória 

deve ser apreciado com extrema cautela, levando-se em consideração a 

realidade fática vivenciada pelos envolvidos, notadamente as crianças e 

adolescentes, e visando sempre, como já assinalado, o seu bem-estar e 

regular desenvolvimento físico e psicológico. Deveras, com a entrada em 

vigor do CPC/15, a regra é que a decisão sem prévia oitiva da parte 

adversa só será cabível em caso de comprovada urgência, sendo que in 

casu, em sede de juízo de cognição sumária a esta fase reservada, não 

vislumbro a existência de urgência justificadora a amparar o pleito do autor 

sem a oitiva da parte adversa. Ilustro: 'agravo de instrumento. ação de 

alteração de guarda movida pelo genitor. indeferimento do pedido liminar. 

manutenção. Ausentes no instrumento elementos informativos capazes de 
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confortar a alegação de que os interesses da filha menor não estão sendo 

adequadamente atendidos pela genitora, não se prestando ao deferimento 

do pedido de reversão provisória do encargo em favor do genitor, por si 

apenas, a notícia de alteração de domicílio pela guardiã e, 

consequentemente, de rotina da filha, devendo ser mantido o arranjo 

familiar tal como se encontra, sem prejuízo de que, com a formação do 

contraditório e a realização de estudos técnicos, seja revisto. agravo de 

instrumento desprovido.' (TJRS- Agravo de Instrumento Nº 70072792831, 

Oitava Câmara Cível, Relator Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

27/04/2017). Desta forma, como na hipótese o autor não fez prova de 

situação de concreta urgência apta a justificar o deferimento do pedido de 

urgência, tenho como impositiva a rejeição da liminar vindicada, ressaindo 

claro que uma decisão nesse sentido deve ser precedida do necessário 

contraditório, inclusive com respaldo de elemento concreto e atual acerca 

da atual situação vivenciada pelos envolvidos sob a ótica do melhor 

interesse da criança/adolescente a titulo de prova judicial, inexistente por 

ora. Posto isso, por ora, indefiro a liminar pretendida. 05. Sem prejuízo, 

determino a realização de estudos social e psicológico visando aferir a 

higidez da convivência familiar na residência dos genitores do menor, a 

ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega 

do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do referido setor 

da presente determinação. 06. No mais, designo audiência de conciliação 

para a data 16 de maio de 2018, às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. 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. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, NCPC). Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001268-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

L. O. B. (AUTOR)

R. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES ELIAS DE BRITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001268-56.2018.8.11.0003 Vistos. 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. Comprovada documentalmente a filiação entre 

os autores e o requerido, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos do 

requerido, em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem depositados em conta bancária a ser informada no prazo de cinco 

dias. 4. Designo audiência de conciliação para a data de 16 de maio de 

2018, às 15h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. 

Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada e a 

pagar os alimentos provisórios, acompanhado de advogado, atentando-se 

a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto 

disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a ausência 

dos autores em extinção e arquivamento do processo e a do requerido em 

confissão e revelia. 6. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

demandado contestar o presente, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

07 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001322-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. P. (AUTOR)

J. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001322-22.2018.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Proceda-se a vinculação no 

sistema PJE da presente execução de alimentos provisórios com a ação 

de fixação de alimentos registrada sob o n. 1005929-15.2017.8.11.0003. 

4. Cite-se o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito alimentar no montante descrito na inicial, referente ao período de 

dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018, bem como as parcelas que 

se vencerem no curso da demanda até o efetivo pagamento do débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

ser decretada sua prisão civil e protesto do presente pronunciamento 

judicial nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de 

Processo Civil. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 01 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008451-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

O. I. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) requerido, citado pelo edital, 

id. 10921906, motivo pelo qual abro vistas ao procurador do UNIJURIS, 

para manifestação, no prazo legal. HELIO AVELINO DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

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-496 GUARDA

Processo Número: 1001436-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE ANDRADE MELO OAB - SP400752 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. B. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001436-58.2018.8.11.0003 Vistos. Processe-se em segredo de 

Justiça, em conformidade com o artigo 155, inciso II, do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para modificar o 

direito de convivência do autor em relação à filha, à primeira vista, 

afiguram-se presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a 

probabilidade do direito do autor e o risco de dano, conforme inteligência 

do art. 300, § 2º do CPC. Vislumbra-se a probabilidade do direito, 

notadamente, diante do vinculo parental de paternidade/filiação existente 

entre o autor e a criança, comprovada por meio da certidão de nascimento 

do menor acostada ao feito, sendo certo que o direito/dever de visitas 

decorre da própria investidura no poder familiar. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação afigura-se presente quanto à pretensão 

do autor em ver resguardado o direito inerente ao estado de filiação da 

criança em relação à sua pessoa, estando o mesmo diante da 

possibilidade concreta de o filho ser privado, ainda que temporariamente, 

do convívio familiar em sua plenitude, que lhe é direito fundamental, 

essencial à formação integral e saudável de sua personalidade, ante a 
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recente mudança de domicílio. Neste particular, a convivência com ambos 

os genitores, muito mais do que um direito dos pais, constitui um direito do 

próprio filho, garantindo-lhe o convívio com o genitor não-guardião, 

mantendo e reforçando os vínculos afetivos. Para a fixação da visitação, 

entretanto, deve-se levar em consideração, precipuamente, os interesses 

da menor, que se sobrepõem à conveniência dos pais ou da família 

extensa. Partindo de tal premissa, a análise liminar dos elementos 

constantes dos autos conduz ao deferimento da tutela de urgência 

antecipada para regulamentar as visitas como forma de preservar o liame 

estabelecido entre pai e filha. Assim, fixo as visitas para o pai aos finais 

de semana alternados, devendo o genitor buscar a filha na residência 

materna na sexta-feira às 17h devolvendo-a às 19h no domingo em 

semanas alternadas (quinzenalmente), regime que deverá ser cumprido 

fielmente por ambas as partes, sob pena de responsabilidade, inclusive de 

responder por ato de alienação parental, na forma da Lei 12.318/10. Tal 

forma estabelecida para a visitação se justifica para fins de evitar 

repentinas alterações na rotina da criança de tenra idade, ainda que, pelo 

atual panorama vivenciado pelas partes, suprima parcialmente as visitas 

paternas em relação ao ajuste anteriormente firmado, porquanto ante a 

mudança de domicílio do genitor, impossível, neste momento, manter a 

forma de convívio antes praticada. Destarte, a forma de visitação, ora 

estabelecida, preserva a convivência do genitor com a filha sem prejuízos 

à rotina da menor, sendo certo que eventual possibilidade ampliação das 

visitas será objeto de exame em fase oportuna, ante a patente 

necessidade de dilação probatória no caso vertente. Determino a 

realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no núcleo familiar de 

ambas as partes, sem prévio aviso, aferindo-se as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e 

local de trabalho) para criação e educação da criança, em laudo 

circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias. Em relação ao autor, 

expeça-se carta precatória para realização do estudo psicossocial. 

Designo audiência de conciliação para a data de 13 de junho de 2018, às 

14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 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. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação. Colha-se parecer Ministerial. Notifique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009772-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003361-26.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do petitório retro, 

reitere-se a citação do executado nos moldes da decisão inaugural, 

restando claro ao exequente de que a realização de intimação/citação por 

hora certa deve ser decidida pelo oficial de justiça, com base em 

elementos concretos que lhe firmem convicção de que o executado está 

se ocultando intencionalmente para não ser encontrado, nos exatos 

termos do que dispõe o art. art. 252 do CPC. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001006-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DELLY DE SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE MARIA DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da INVENTARIANTE nomeada para, cumprir integralmente a 

decisão proferida no ID 11807691, a saber: "prestar as primeiras 

declarações em vinte (20) dias, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Sem prejuízo, deverá a 

inventariante apresentar, no mesmo prazo, a qualificação completa do 

cônjuge da ‘de cujus’, para fins de citação do mesmo, bem como as 

certidões negativas de débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e 

federal em nome da falecida. (...) Destarte, deverá a inventariante 

providenciar certidão negativa de testamento, no prazo de 30 dias, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. Sem prejuízo, quando da 

apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD acompanhada 

da avaliação administrativa dos bens, deverá a inventariante retificar o 

valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998)."

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001164-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA AMERICA DE PAULA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

ELIZABETH MARIA DE PAULA (HERDEIRO)

WLADIMIR KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001164-64.2018.8.11.0003 Vistos etc., Nomeio inventariante a 

requerente TEREZINHA APARECIDA MORAES, facultando-o a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em vinte (20) dias, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, em havendo interesse de 

menor/incapaz intime-se o Ministério Público e em seguida, a Fazenda 

Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. 

Contudo, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, além de não existir 

litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá a inventariante optar pela 

conversão do presente em arrolamento sumário, máxime por este possuir 

rito mais célere que o ora eleito. Sem prejuízo, quando da apresentação da 

Guia de Informação e Apuração do ITCD acompanhada da avaliação 

administrativa dos bens, deverá a inventariante retificar o valor atribuído à 

causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 845006 Nr: 10015-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DE FREITAS CARDOSO, THIAGO MONTEIRO 

RAVAGNANI CARDOSO, PAULA ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jorge henrique carvalho 

konrad - OAB:20.196, JULIO TARDIN - OAB:4479, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 

3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Destarte, em sede de inventário a inventariante apresentou testamento 

público para registro e cumprimento nos próprios autos.

Instados os herdeiros a manifestarem-se acerca da pretensão da 

inventariante não se opuseram ao pleito, tampouco suscitaram dúvidas em 

relação ao documento.

Igualmente, o Ministério Público não manifestou qualquer objeção ao 

registro e cumprimento do testamento nos termos propostos pela 

inventariante.

Com efeito, invocando o princípio da economia processual e, em se 

tratando de partes plenamente capazes e sem qualquer divergência 

quanto à matéria, com supedâneo no art. 190 do CPC, autorizo a 

adaptação do procedimento para registro e cumprimento de testamento, 

para fins de conferir efeitos legais à última vontade do falecido nos 

próprios autos da ação de inventário.

Diante disso, não verifico nenhum vício extrínseco que possa tornar 

suspeito de nulidade ou falsidade o documento público apresentado, ao 

que determino que se cumpra o testamento deixado por Paulo Alves 

Cardoso.

Assim, atendidos os requisitos legais, dou por autorizado o cumprimento e 

registro do testamento.

 Por fim, consigno a desnecessidade de lavratura de termo de abertura de 

testamento, porquanto o cumprimento da última vontade do falecido se 

dará diretamente no bojo dos presentes autos.

Doravante, intime-se a inventariante para apresentar as primeiras 

declarações, acompanhada da Guia de Informação e Apuração de ITCD 

com o respectivo comprovante de recolhimento do tributo.

Em seguida, intimem-se os herdeiros para fins do art. 627 do CPC. Após, 

vistas à Fazenda Pública.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753297 Nr: 9431-81.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR, HMDS, RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Vistos. I – Prima facie, determino seja trasladado cópia do 

substabelecimento de fls. 128 do feito em apenso para o presente 

processo. II – Doravante, malgrado as considerações tecidas pela 

estagiária de direito na presente solenidade, compulsando os autos 

verifica-se serem os demandados assistidos pelos causídicos Luciano 

Carvalho do Nascimento e Vandir Apolinário, não havendo que se falar em 

eventual redesignação da presente solenidade, haja vista a ausência de 

qualquer justificativa por parte do patrono Luciano Carvalho apta a 

embasar eventual adiamento do ato, ressaltando-se, inclusive que trata-se 

feito incluído em meta prioritária do CNJ. III - Declaro encerrada a instrução. 

Abra-se vista às partes, primeiramente à parte autora, para apresentação 

de memoriais, no prazo sucessivo cinco dias. Intimem-se os demandados, 

através de seus causídicos, via DJE. Com os memoriais, tornem-me 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 824948 Nr: 4600-19.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPG, JGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:MT23263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, à luz do ajuste entabulado entre as partes (fl. 79) e pelo que dos 

autos constam, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

competente mandado de retificação do registro de nascimento do autor, 

devendo ser acrescentado o patronímico paterno em seu nome, bem como 

o nome de seu genitor e de seus avós paternos.Sem prejuízo, oficie-se ao 

órgão empregador descrito à fl. 77 para que cesse o desconto da verba 

alimentar fixada, tendo em vista que as partes ajustaram o pagamento 

mediante depósito bancário.Transitada em julgado, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.Sem custas e honorários 

ante à gratuidade da Justiça.Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001007-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DELLY DE SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. S. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001007-91.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID12133748. 

Doravante, procedam as devidas retificações junto ao sistema. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

4. Com relação ao pedido de tutela de urgência pondero que para a 

concessão de qualquer liminar, deve o magistrado analisar de forma 

concisa a existência dos requisitos legais. Pois bem, em se tratando de 

guarda de menor, esta deve assentar-se no sentido de busca do 

bem-estar da criança e/ou adolescente e a sua segurança econômica e 

emocional. Em razão disso e da própria natureza do instituto, por envolver 

direito familiar, sentimentos pessoais e, em especial, o interesse de 

infantes ou adolescentes, o requerimento de liminar de guarda provisória 

deve ser apreciado com extrema cautela, levando-se em consideração a 

realidade fática vivenciada pelos envolvidos, notadamente as crianças e 

adolescentes, e visando sempre, como já assinalado, o seu bem-estar e 

regular desenvolvimento físico e psicológico. Deveras, com a entrada em 

vigor do CPC/15, a regra é que a decisão sem prévia oitiva da parte 

adversa só será cabível em caso de comprovada urgência, sendo que in 

casu, em sede de juízo de cognição sumária a esta fase reservada, não 

vislumbro a existência de urgência justificadora a amparar o pleito da 

autora sem a oitiva da parte adversa. Destarte, malgrado a parte autora 

tenha alegado ser a atual responsável pelo adolescente, não colacionou 

aos autos qualquer documento apto a comprovar suas afirmativas, sendo, 

portanto, necessária a dilação probatória do feito para maior 

enfrentamento da matéria. Desta forma, como na hipótese a autora não 

fez prova de situação de concreta urgência apta a justificar o deferimento 

do pedido liminar, tenho como impositiva a rejeição da tutela vindicada, 

ressaindo claro que uma decisão nesse sentido deve ser precedida do 

necessário contraditório, inclusive com respaldo de elemento concreto e 

atual acerca da atual situação vivenciada pelos envolvidos sob a ótica do 

melhor interesse da criança/adolescente a titulo de prova judicial, 

inexistente por ora. Posto isso, por ora, indefiro a liminar pretendida. 5. 

Sem prejuízo, determino a realização de estudos social e psicológico 

visando aferir a higidez da convivência familiar na residência das partes, a 

ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega 

do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do referido setor 

da presente determinação. 6. No mais, designo audiência de conciliação 

para a data de 13 de junho de 2018, às 17h00min, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer 

à audiência aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001198-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001198-39.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada no ID 12130273. Proceda a inclusão da Sra. C. 

M. V. no polo passivo do feito. II - Processe-se em segredo de Justiça, em 

conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. III - 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. IV - Considerando-se os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde da interditanda (laudo médico) e a 

necessidade de ampará-la material e socialmente, nomeio desde logo 

curadora provisória, a requerente R. M. V., sobretudo para fins 

previdenciários, observando-se os limites da curatela, ficando a referida 

curadora provisória nomeada depositária fiel dos valores recebidos da 

Previdência, e também obrigada à prestação de contas quando instada 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. A curadora provisória deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que concerne a representatividade 

atribuída à curadora relativamente aos atos da vida civil da requerida, 

limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado à curatelada alienar, 

demandar ou ser demandada sem a devida representação de sua 

curadora. Nada obsta a reapreciação da medida quando da realização da 

entrevista e estudo social, ocasião em que esta magistrada ficará mais 

próxima dos fatos e das provas. V – Desde já, determino a elaboração de 

estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem 

prévio aviso, aferindo as potencialidades e habilidades da demandada, de 

modo a individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências da interditanda no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. VI- Designo 

audiência de oitiva do interditando para o dia 23 de maio de 2018 às 

17h15min. Cite-se a requerida, cientificando-a de que poderá, querendo, 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010510-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE HONORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010510-73.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação de 

interdição proposta por M. J. H., em desfavor de L. dos S., aduzindo que a 

requerida é portadora de retardo mental, estando sem condições de 

exercer os atos da vida civil. Previamente ao recebimento da demanda, 

oportunizou-se à autora a apresentação de documento médico recente e 

legível (ID 11572180). Em seguida, aportou aos autos a informação de que 

a parte autora veio a óbito, conforme certidão acostada ao feito, sendo 

que, doravante, a demandada passou a residir em Vilela/AL, requerendo, 

portanto, a extinção do feito (ID 11997242). É o relatório do necessário. 

DECIDO. Com efeito, compulsando os autos observa-se através do quanto 

informado pela causídica (ID 11997242) que a autora faleceu 

recentemente, ao passo que a interditanda se mudou para outro estado da 

federação, onde será promovida a presente interdição, por novel pessoa. 

Não há, deste modo, nenhum interesse processual no prosseguimento da 

presente ação, que deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito. 

Neste sentido, eis os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14: “O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença 

for proferida. Se ele existir no início da causa mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)” “O interesse processual, cuja existência é indispensável, se 

existiu no início da causa, mas não está presente no momento da 

sentença, motiva a rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 

07.02.1995, na Ap 200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 

173/126)” Diante do exposto, devido à carência superveniente JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento. Sem custas e honorários eis defiro a gratuidade da 

justiça à autora. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Ciência ao Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 

de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009757-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MAYKON DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLEN BRUNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009757-19.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela Antecipada’ aforada por 

ALAN MAYKON DE SOUZA BRITO, em desfavor de WELLEN BRUNA 

FERREIRA DOS SANTOS, ambos bem qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram com os documentos pertinentes. A liminar vindicada na exordial 

restou deferida através do decisum inaugural (id nº 11065184). Designada 

audiência de conciliação, as partes lograram êxito na composição civil, 

convencionando em relação ao direito de visitas ao menor Pietro Henrique, 

que será realizado na forma disposta no termo de id nº 11711707. O 

Ministério Público opina pela homologação do acordo entabulado entre as 

partes (id nº 11930114). Relatei. Decido. O acordo está encartado aos 

autos constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

interesses do menor Pietro Henrique Ferreira Brito, sua homologação é 

medida que de rigor se impõe. Posto isso, em sintonia ao parecer 

ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito. 

Sem custas e honorários face a gratuidade da Justiça, que ora defiro 

também em favor da demandada, a teor do pleito formulado em sede de 

audiência de conciliação. Transitada em julgado, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 100025-14.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução e Partilha de Bens’ 

proposta por A. C. D. F., em desfavor de J. M. da S., ambos devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 334 de 519



qualificados nos autos, visando o reconhecimento da convivência marital 

havida entre a autora e requerido, pelo período compreendido entre 

14/02/2004 a 15/04/2013. Alega que durante a convivência marital, as 

partes adquiriram o imóvel registrado na matrícula nº. 53.410, requerendo 

o reconhecimento e a dissolução da aventada união estável bem como a 

partilha do r. bem. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial (ID 4603371), restou indeferida a liminar visando o 

recebimento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do aludido bem 

imóvel, determinando-se a citação da parte adversa. Citado, o requerido 

apresentou defesa (ID 6070151), arguindo a inépcia da petição inicial e 

reconhecendo a existência da r. união entre 24/05/2007 a 15/04/2013, eis 

que anteriormente ostentava o status de ‘casado’. No tocante ao bem 

imóvel a que alude a autora, afirmou ser proveniente de sub-rogação, 

adquirido após a venda de um imóvel em Chapecó/SC quando ainda 

vigente o matrimônio, bem como aduziu a inexistência de direito à meação, 

porquanto a autora não contribuiu para a constituição do patrimônio em 

apreço, estando ausente o esforço comum. Réplica autoral no ID 6091410, 

refutando os argumentos da defesa. O feito foi saneado (ID 9522630), 

analisando-se as questões processuais pendentes e designando-se 

audiência para colheita de provas. Em sede de audiência de instrução e 

julgamento (ID 10919736), foram ouvidas as testemunhas Maria Neusa 

Rodrigues de Sousa e Cristiano Perszel por parte da autora e Ruth Leia 

Souza arrolada pelo requerido. A autora apresentou memoriais no ID 

10969949, ao passo que o requerido o fez no ID 11052710. Relatei o 

essencial. Decido. Cuida-se de ‘Ação de Reconhecimento de União Estável 

c/c Dissolução e Partilha de Bens’ proposta por A. C. D. F., em desfavor 

de J. M. da S., ambos devidamente qualificados nos autos. Pretende a 

autora o reconhecimento de união estável havida com o requerido, 

supostamente estabelecida no período compreendido entre 14/02/2004 a 

15/04/2013. Objetivando comprovar o alegado, a autora juntou aos autos 

comprovantes de residência alusivos ao imóvel objeto da lide, localizado 

na Rua Sabará, nº. 419, Vila Rica, em Rondonópolis/MT, inicialmente 

datados de 2008; notas fiscais de aquisição de materiais de construção 

adquiridos pela demandante; fotos do casal e matrícula do imóvel 

registrado em nome do requerido, adquirido aos 07/03/2007. Contudo, os 

documentos colacionados por si só não são aptos a comprovar a 

existência de fato da indigitada união estável no período pleiteado. 

Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de convivência 

em união estável exige prova segura para que se reconheça sua 

existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros” (in 

União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 

149, 2003). Para o mencionado doutrinador, os requisitos legais devem 

estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou 

algumas das características que elenca, quais sejam: “a) convivência, b) 

ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, 

e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de 

constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais” (in 

obra citada p. 122). Como é próprio da multiplicidade das relações 

humanas, existem relações que são públicas, contínuas e duradouras, 

como um “namoro” ou “caso longo”, sendo, contudo, que a reunião desses 

elementos não é bastante para a configuração de uma união estável. 

Diante do contexto probatório extraído dos autos em apreço, a 

improcedência parcial do pedido autoral é medida impositiva. Deveras, o 

que se verifica pelos documentos apresentados, em especial aqueles 

constantes nos IDs 6070289 e 11052785, é que o requerido casou-se 

civilmente com a Sra. A. da S. em 17/10/1981 e divorciou-se desta em 

24/05/2007, período este que se inclui na pretensão autoral perseguida. 

Nesse sentido, não há nos autos qualquer documento hábil ou declaração 

de pessoa idônea capaz de comprovar a separação de fato do requerido 

com relação a sua esposa, a fim de possibilitar a configuração de eventual 

união estável no mesmo período, impossibilitando, deste modo, o 

reconhecimento da aventada convivência marital no lapso que antecedeu 

o divórcio. Com efeito, o Código Civil no §1º do art. 1723 estabelece o 

seguinte: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1º. A 

união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 

1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 

casada se achar separada de fato ou judicialmente.” Assim, afigura-se 

ausente um dos requisitos essenciais para ensejar o reconhecimento de 

união estável no período pretendido pela autora, qual seja, o 

desimpedimento para o matrimônio. Diante disso, pode a autora ter 

estabelecido relação de afeto com o demandado, denominada pela 

doutrina de concubinato adulterino a teor do art. 1.727 do Código Civil. 

Cumpre destacar que a Constituição Federal de 1988, bem como as 

demais leis disciplinadoras do tema, com destaque para a Lei n. 

9.278/1996, fez distinção entre a união estável e o concubinato, bem como 

entre companheira e concubina. O aludido diploma legal, em seu art. 1º, 

estabelece como requisitos ao reconhecimento da união estável a 

convivência duradoura, pública e contínua, entre um homem e uma mulher, 

com vistas à constituição de família, o que revela, como decorrência 

lógica, a existência de requisito adicional, consubstanciado na ausência 

de impedimento para casar em relação a qualquer dos conviventes. Isso 

porque sendo o ordenamento jurídico um organismo harmônico, é 

inconcebível configurar como união estável uma relação que não tem 

aptidão para ser convertida em casamento, notadamente porque nosso 

arcabouço legal veda a possibilidade de pessoa casada contrair novas 

núpcias, como se constata do art. 1.521, VI, do Código Civil. Afinal o 

impedimento para o matrimônio, por parte de um dos componentes do 

casal, embaraça a constituição da união estável, o que inviabiliza que os 

efeitos jurídicos que dela irradiam alcancem o concubinato. A propósito: 

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL 

POSTMORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO ART. 

1.723 DO CC. RELACIONAMENTO PARALELO AO CASAMENTO. Caso em 

que o conjunto probatório revelou a existência de um relacionamento 

amoroso entre as partes por quase trinta anos e, concomitantemente, a 

higidez dos vínculos matrimoniais mantidos pelo falecido nos períodos 

compreendidos entre 24.04.1954 a 29.08.2002 (quando sua primeira 

esposa veio a falecer), e entre 31.20.2003 (quando contraiu novo 

matrimônio) até seu passamento, ocorrido em 20.06.2010, ocorrências que 

eram de conhecimento da autora, o que inviabiliza o reconhecimento da 

união estável na extensão pretendida (art. 1.723, § 1º, do CC). Sentença 

que delimitou o reconhecimento da união estável ao período de viuvez do 

falecido até a constituição do novo matrimônio. Manutenção do ato judicial 

acoimado. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA.’ (Apelação Cível Nº 

70051952091, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/03/2013). ‘APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

RELAÇÃO MANTIDA CONCOMITANTEMENTE AO CASAMENTO, MERO 

CONCUBINATO ADULTERINO. Tratando-se a relação mantida entre as 

partes como mero concubinato adulterino, conforme se depreende da 

prova carreada aos autos, porquanto a relação não perdeu seu caráter 

clandestino, tampouco foi demonstrado o "affectio maritalis", é de ser 

mantida a sentença de improcedência. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO.’ (Apelação Cível Nº 70053728127, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

26/09/2013). No que se refere aos documentos atrelados à inicial, além de 

escassos ao fim que se pretende, não são suficientes a desincumbir a 

requerente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Verifica-se, 

outrossim, pelo que dos autos consta, que a evidência mais antiga, hábil a 

eventual reconhecimento da união estável, é datada de 2007. Assim, 

esclarecido que não houve prova quanto a separação de fato do 

requerido quanto à pessoa de A. da S., tenho como inviável o 

reconhecimento de união estável no período que precedeu ao divórcio, 

mormente diante da ausência de comprovação dos requisitos 

configuradores da união estável como o desimpedimento para o 

casamento ou, ao menos, a separação de fato do então casal, a fim de 

possibilitar o reconhecimento no período almejado. Neste diapasão: “CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. INVIABILIDADE. 

ÓBICE LEGAL. PESSOA CASADA. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO 

OU JUDICIAL. CONCUBINATO. FAMÍLIA PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. 

UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 9. Quanto à partilha requerida nestes autos, destaca-se que a 

figura do concubinato (art. 1.727 do CC/2002) produz efeitos para fora do 

Direito de Família, projetando-se no campo obrigacional, pois a relação 

entre a apelante e o de cujus constitui sociedade de fato, não devendo, 

portanto, ser discutidos nestes autos.” (TJDFT - Apelação Cível 

20110610144715APC, Relator Desembargador ALFEU MACHADO, 1ª 

Turma Cível, julgado em 14/08/2013, Acórdão nº. 703.372). Não obstante, 

o requerido reconhece a existência da convivência marital estabelecida 

com a autora, no período compreendido entre 24/05/2007 a 15/04/2013, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 335 de 519



mostrando-se incontroverso, sendo desnecessárias maiores 

ponderações sobre o tema, inescusável a homologação do r. interregno. A 

título de argumentação, para a constituição de sociedade de fato, tanto a 

Constituição Federal quanto o Código Civil reconhecem como entidade 

familiar a união de pessoas, dispondo acerca da sua proteção pelo Estado 

(CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com efeito, para a jurisprudência a 

união estável resta “configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 

1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, 

assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do 

Código Civil), de modo a permitir aplicação, às relações patrimoniais, no 

que couber, das regras pertinentes ao regime de comunhão parcial de 

bens (artigo 1.725, do Código Civil).” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. 

Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Desse modo, verifico a presença dos 

requisitos legais para identificação da sociedade de fato no período 

estabelecido entre 24/05/2007 a 15/04/2013, impondo-se o 

reconhecimento da união considerada incontroversa, bem como a sua 

dissolução, nos termos do art. 1.723 do Código Civil de 2002 e art. 226, § 

3º da Constituição Federal. Ademais, importante mencionar que “a lei não 

exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto” (STJ – 3ª T., REsp 

1194059 / SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06/11/2012), desde que 

presentes os requisitos legais. Doravante, no que tange ao pedido de 

partilha do bem imóvel registrado na matrícula nº. 53.410 (ID 6070332), 

verifico que o requerido demonstrou que realmente possuía um imóvel 

residencial na cidade de Chapecó/SC e que o mesmo pertencia ao casal J. 

M. da S. e A. da S. (ID 6070308), sendo alienado pouco antes do divórcio 

das partes, em 21/02/2007, pela importância de R$ 8.600,00 (oito mil e 

seiscentos reais). Isso porque, o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo 

demandado pouco tempo após a venda do bem localizado em 

Chapecó/SC, especificamente em 07/03/2007, pelo valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), portanto, inexiste prova de qualquer participação da 

requerente na aquisição do mesmo, conforme matrícula do imóvel lançada 

no ID 6070332. Nesse jaez tenho que à requerente incube o ônus de 

comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme inteligência do art. 

373, I do CPC. Destarte, segundo a regra geral a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato. A parte requerente 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito, e a parte requerida precisa 

comprovar a existência de fato impeditivo modificativo ou extintivo do 

direito da parte autora. Acerca da questão do ônus da prova, leciona 

Nelson Nery Junior: “A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, 

fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 

descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição da parte.” (Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil 

Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Ademais, o processo 

moderno busca solucionar os litígios à luz da verdade real e é, na prova 

dos autos, que o juiz busca localizar essa verdade, no entanto, o Juiz não 

pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e 

de sonegar a Justiça postulada pelas partes. À parte requerente foram 

dadas todas as oportunidades legais para provar o alegado, não 

angariando aos autos a plenitude de provas necessária a procedência 

integral do pleito. Ao Juiz para garantia das próprias partes, só é lícito 

julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se encontra no 

processo para o julgador não existe. Nessa linha de raciocínio, a autora 

deixou de apresentar qualquer indício de prova capaz de constituir seu 

direito de meação sobre o imóvel, que ao que tudo indica, foi adquirido por 

sub-rogação de outro bem que originariamente pertencia com 

exclusividade ao requerido e a sua consorte. A propósito: ‘RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DOCPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. 

COMUNHÃOPARCIAL. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA 

CONSTÂNCIA DA UNIÃO.PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE 

AMBOS OS CONVIVENTES.PATRIMÔNIO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE 

BENS QUE JÁ PERTENCIAM A CADA UMANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO 

PARTICULAR. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

RESTRITIVA. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃODOS 

PROVENTOS. 1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo 

Civil ,quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as questões 

essenciais ao julgamento da lide, com abordagem integral do tema e 

fundamentação compatível. 2. Na união estável, vigente o regime da 

comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos 

onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum 

dos conviventes. 3. Desnecessidade de comprovação da participação 

financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando 

que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento 

imprescindível para a construção do patrimônio comum. 4. Os bens 

adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram 

bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há 

sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso. 

5. Os frutos civis do trabalho são comunicáveis quando percebidos, 

sendo que a incomunicabilidade apenas atinge o direito ao seu 

recebimento. 6. Interpretação restritiva do art. 1.659, VI, do Código Civil, 

sob pena de se malferir a própria natureza do regime da comunhão 

parcial. 7. Caso concreto em que o automóvel deve integrar a partilha, por 

ser presumido o esforço do recorrente na construção da vida conjugal, a 

despeito de qualquer participação financeira. 8. Sub-rogação de bem 

particular da recorrida que deve ser preservada, devendo integrar a 

partilha apenas a parte do bem imóvel integrante do patrimônio comum. 9. 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.’ (REsp 1295991 MG 

2011/0287583-5, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Julgamento em 11/04/2013, TERCEIRA TURMA, Publicação DJe 

17/04/2013). Assim, diante da inviabilidade de reconhecimento da união 

estável na extensão temporal pretendida (14/02/2004 a 15/04/2013) e, em 

face da clareza de que o imóvel descrito na inicial foi adquirido, em 

verdade, em sub-rogação de bem particular pertencente exclusivamente 

ao requerido, não há que se falar em partilha do imóvel em liça, restando 

sobejamente demonstrado no caso a existência de causa apta a 

excepcionar a regra geral da comunhão patrimonial, excluindo-se da 

divisão aqueles indicados no inciso I, do art. 1.659, do Código Civil. De 

mais a mais, as testemunhas Maria Neusa e Cristiano, arroladas pela parte 

autora, afirmaram que as partes edificaram no imóvel uma residência e 

uma lanchonete no curso da união estável, ao passo que Cristiano afirmou 

ter empregado a demandante em seu lava-jato pelo período de um ano, 

inclusive vendendo-lhe uma máquina de sorvetes para empregar na r. 

lanchonete de propriedade das partes. Por outro lado, a testemunha Ruth, 

indicada pelo requerido, asseverou que as partes passaram a residir no 

imóvel apenas quando concluídas as obras, informando que a mesma 

exercia atividades domésticas e posteriormente passou a laborar na 

lanchonete do casal. Já o requerido, em sua peça defensiva, deduziu que 

não assiste razão à autora na partilha do imóvel, já que os recursos 

empregados no mesmo são provenientes de seu esforço exclusivo, sem 

participação da autora, inclusive as benfeitorias realizadas, com valores 

existentes antes da união estável. Todavia, o demandado deixou de trazer 

aos autos qualquer prova da pré-existência dos valores empregados na 

construção do imóvel residencial, tampouco apresentou notas fiscais, 

comprovantes de pagamento, transferências bancárias, etc. Destarte, 

denota-se do feito que a edificação foi erigida no decorrer do 

relacionamento das partes, a teor das próprias notas fiscais fornecidas 

pela autora, com data de aquisição entre 2007 e 2014, sendo imperioso, 

portanto, a partilha da construção edificada no imóvel em apreço, devendo 

o requerido ressarcir a requerente de metade de referida edificação. Não 

obstante a argumentação do requerido quanto a inexistência de esforço 

comum na edificação do patrimônio, aplica-se à união estável o regime 

legal de bens, quando inexistente convenção em sentido diverso, 

presumindo-se que as aquisições decorrentes da relação marital são 

provenientes de ambos os conviventes, integrando, via de consequência, 

o patrimônio comum das partes, sendo desnecessária a comprovação da 

participação financeira dos mesmos, a teor do art. 1.725 do Código Civil. 

Nesse sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO 

COMUM. 1. Tendo a autora comprovado a convivência pública, contínua e 

duradoura com o réu, correta a sentença que reconhece e dissolve a 

união estável entre as partes. 2. A partilha de bens é corolário do 

reconhecimento da união estável, nos termos do Artigo 1.725 do Código 

Civil, que estipula, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão 

parcial de bens para essa entidade familiar, havendo presunção de 

esforço comum das partes na formação do patrimônio durante o período 

de convivência. 3. A contribuição para a formação do patrimônio comum 

do casal pode ocorrer tanto diretamente por meios financeiros quanto por 

colaboração indireta na manutenção do lar. Irrelevantes, portanto, os 

argumentos de que os bens objeto do recurso tenham sido fruto do 

esforço 0exclusivo e financeiro do apelante. 4. Recurso desprovido.’ 
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(TJDF – Apelação 0022228-95.2013.8.07.0016, 3ª Turma Cível, Julgado em 

23/07/2014, Relator Getúlio de Moraes Oliveira). ‘DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO 

COMUM. 1. A Lei 8.971/1994, não tratava diretamente da questão relativa 

aos bens amealhados durante a constância da união estável, na hipótese 

de dissolução desta por vontade dos companheiros, não podendo, assim, 

servir como parâmetro para a divisão patrimonial de união estável ocorrida 

durante sua vigência. 1- A Lei 9.278 organiza, ou fixa, sistemática própria 

para a produção de provas relativas à existência de esforço comum 

dentro da união estável, pois cristaliza a presunção iure et de iure de que 

há esforço comum, fazendo incidir à questão, o disposto no art. 334, IV, 

do CPC, quanto a desnecessidade de se provar os fatos “em cujo favor 

milita presunção legal de existência de veracidade. 2. Pela natureza 

processual dessa presunção de esforço comum, aplica-se a norma desde 

o momento da vigência da Lei, para suprir a produção de provas quanto a 

existência de esforço comum, que passa, a partir de então, a ser 

simplesmente presumido. 3 - Recurso não provido.’ (REsp 1.159.424 – RN, 

2009/0197680-5, 3ª Turma, Ministro Ricardo villas Bôas Cueva, Julgado em 

05/06/2012). Assim, conclui-se que a autora faz jus a meação das 

aludidas edificações constituídas sobre o imóvel, valor este a ser auferido 

por ocasião da liquidação de sentença, devendo o requerido ressarcir à 

autora o valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da construção 

registrada sob a matrícula n.º 53.410 do RGI local. Por fim, quanto ao 

pedido de arbitramento de aluguéis em favor da parte autora, na 

importância de 50% (cinquenta por cento) dos valores auferidos pelo 

requerido em face da locação, resta prejudicada a concessão da medida 

pleiteada, haja vista ser o imóvel propriedade exclusiva do demandado, 

adquirido mediante sub-rogação, nos termos acima delineados, sendo 

assegurado à autora apenas a meação alusiva a edificação firmada sobre 

o imóvel no curso do relacionamento, mediante ressarcimento a ser 

perseguido após a devida liquidação. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial e, por conseguinte: a) DECLARO 

com efeito ex tunc, a existência de união estável contraída por A. C. D. F. 

e J. M. da S., no lapso temporal que sucedeu ao divórcio do requerido, 

pelo período de 24/05/2007 a 15/04/2013; b) JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de partilha do imóvel localizado na Rua Sabará, nº. 419, Vila Rica, 

em Rondonópolis/MT, matrícula nº. 53.410, bem como o provimento 

provisório no tocante a meação dos aluguéis oriundos do r. bem; c) 

DETERMINO a partilha apenas do valor correspondente às edificações 

estabelecidas no imóvel registrado na matrícula nº. 53.410, valor este a 

ser auferido por ocasião da liquidação de sentença; d) DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária ao requerido ante ao pleito 

formulado na contestação. Em face da sucumbência recíproca, que 

importa na fixação equitativa de honorários sucumbenciais (art. 86 e art. 

85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil), condeno a parte ré, ao 

pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de 

sucumbência em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 1.500,00 

tendo em vista o parcial acolhimento do pedido autoral e a natureza da 

causa. Ainda, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas 

processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono do 

requerido no valor de R$ 1.500,00 ante a natureza da causa. Fica 

suspensa a exigibilidade em relação à parte autora e parte requerida por 

litigarem amparadas pelo benefício da gratuidade da justiça, restando 

vedada a compensação dos honorários por tratar-se de verba de 

natureza alimentar (art. 85, §14º do CPC/2015). Com a preclusão recursal 

e cumpridas as determinações constantes da presente sentença, em nada 

sendo requerido no prazo de 15 dias, proceda-se ao arquivamento do 

feito com as cautelas de estilo. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002190-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE MELO QUEIROZ SOARES (EXECUTADO)

WILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE MELO QUEIROZ (EXECUTADO)

EVERALDO MOREIRA SOARES (EXECUTADO)

VALCIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

V S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERIDA, DR. CÉLIO PAIÃO, PARA 

APRESENTAR DADOS BANCÁRIOS DOS EXECUTADOS A FIM DE 

LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, NO PRAZO DE 10 (DEZ0 

DIAS.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000993-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. PINTO - DECORACOES - ME (EXECUTADO)

MARIO CORREA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000993-78.2016.811.0003 VISTO. O exequente requer 

sejam incluídas, através do sistema Renajud, restrições de licenciamento e 

circulação sobre os veículos descritos no documento de Id. 5886088. 

Embora este juízo adote o entendimento de que são possíveis as 

restrições de circulação e licenciamento do veículo registrado do 

RENAJUD como forma de garantir o seu arresto, na hipótese dos autos, 

inexiste justificativa suficiente para o deferimento de tal medida. Isso 

porque, no presente caso, não se trata de situação em que a parte foi 

intimada a apresentar o veículo para o leilão e não o apresentou, 

afrontando diretamente ordem judicial. Além disso, a Fazenda Pública não 

mostrou que esgotou todas as diligências aptas à localização dos bens. 

Assim, INDEFIRO o pedido de anotação de restrições de circulação e 

licenciamento, mantendo a restrição de transferência sobre os veículos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o 

endereço onde os veículos podem ser encontrados. Informado o 

endereço, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos referidos 

veículos, depositando-os na forma da Lei. No mesmo ato, intime-se o 

executado das penhoras, dando lhe ciência do início do fluxo do prazo 

para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos termos do Art. 16, 

III, da L.E.F. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 16 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESMALTEC S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR OAB - RJ149172 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1000025-77.2018.8.11.0003 VISTO. ESMALTEC S/A. 

ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c pedido liminar em face do 

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS. Ocorre que o PROCON 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS não possui legitimidade para figurar no 

polo passivo, uma vez que é desprovido de personalidade jurídica própria. 

Diante disto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a fim de retificar o polo passivo da presente ação, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Intime-se, ainda, a autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 16 de 

março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008192-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TAKASHI (REQUERIDO)

MARIO IOSHIO KIRIMOTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1008192-20.2017.8.11.0003 VISTO. SANEAR – SERVIÇO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou Ação de 

Servidão de Passagem de Coletor Público de Esgotamento Sanitário com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de MARIO IOSHIO KIRIMOTO e 

MARCOS TAKASHI, almejando autorização para a passagem de coletor 

tronco de esgoto em uma pequena faixa nos fundos do imóvel do primeiro 

requerido, localizado na zona rural deste Município, cuja área é 

denominada “Chácara Boa Esperança”. Alegou que o serviço está sendo 

realizado pela empresa Equipav Engenharia LTDA, Contrato nº 036/2012, o 

qual já era para ter sido concluído, pois em um acordo firmado com o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a referida empresa se 

comprometeu em concluir o serviço objeto do citado contrato até o dia 31 

de dezembro de 2017; no entanto, a pessoa que reside no imóvel, o 

requerido Marcos Takashi, está impedindo a realização da obra de 

passagem de coletor no imóvel, o que impossibilita o término do serviço. 

Aduziu que a passagem de coletor será realizada no fundo do imóvel, cuja 

obra além de ser de grande importância e necessidade, não acarretaria 

prejuízo à área, pois estaria enterrada. Ao final, requereu a antecipação 

dos efeitos da tutela, a fim de que a empresa Equipav Engenharia LTDA, 

contratada pelo autor, possa finalizar a obra em questão (Id. 10347959). O 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pela decisão de 

Id. 10543848. A parte autora requereu a reconsideração da decisão que 

indeferiu a antecipação da tutela, sob o argumento de que já foi declarada 

a utilidade pública para instituição de servidão administrativa, com a 

finalidade de implantação de passagem de coletor público de esgotamento 

sanitário, por meio do Decreto nº 8.405, de 01 de dezembro de 2017. 

Sustentou, ainda, que não caberá indenização em favor do proprietário da 

área em questão, tendo em vista que o imóvel está localizado em área de 

preservação permanente, e a passagem de tubulações subterrâneas de 

esgoto não implicará em desvalorização da área (Id. 11299630). O pedido 

de reconsideração foi indeferido, conforme decisão de Id. 11511834. Na 

oportunidade, foi deferida a inclusão do Sr. Marcos Takashi no polo 

passivo da demanda. O autor informou que não tem mais interesse no 

presente feito e requereu a desistência da ação (Id. 11556722). É 

relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência da ação. Na hipótese 

dos autos, os requeridos sequer foram citados, sendo, portanto, 

desnecessário o consentimento dos réus, nos termos § 4º, do artigo 485, 

do Código de Processo Civil. In verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação”. Com essas considerações, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C. 

Rondonópolis, sexta-feira, 16 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008137-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL E AINDA MANIFESTAR DA CERTIDÃO 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009715-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FORTES BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1009715-67.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária de conversão de auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de conversão de auxílio doença previdenciário em 

acidentário ajuizada por GILMAR FORTES BARBOZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a 

necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando como perito o médico o 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho, podendo ser encontrado na Rua Afonso 

Pena, 809, nesta cidade (telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), 

devendo ser intimado da nomeação, para que submeta o autor à avaliação 

médica emitindo-se o competente laudo médico. Embora o autor seja 

beneficiário da Justiça Gratuita, não existe nesta Comarca profissional que 

realize perícia médica sem receber sua contraprestação, de modo que 

para dar continuidade no processo, a parte autora deve pagar o valor dos 

honorários ao próprio médico no ato da realização da perícia, trazendo 

aos autos o comprovante do pagamento dos honorários. Outrossim, tendo 

em vista que o requerente é beneficiário da Justiça Gratuita, fixo o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, 

conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, intime-se o médico perito para designar 

data para realização da perícia, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes. Intime-se a parte autora de que os honorários 

do perito deverão ser pagos diretamente ao médico, no ato da perícia, 

mediante entrega de recibo, que deverá ser acostado aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 16 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO CANDIDO COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1001783-91.2018.811.0003 VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 15 de 

março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734360 Nr: 14177-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDONOPOLIS MANUTENÇÃO DE 

AERONAVES LTDA, CLAUDIO AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(....)Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido manejado 

pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de RONDONÓPOLIS 

MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA, para o fim de reintegrar a parte 

autora na posse dos imóveis matriculados sob o nºs 75604, 105170 e 

105171.Por consequência, confirmo a liminar concedida às fls. 
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43/46.Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista 

que o valor da causa é muito baixo.P.R.I.C."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822624 Nr: 3840-70.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

a certidão de fls. 148.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765165 Nr: 15953-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso – MT, 

em face de Expresso Rubi Ltda.

A exequente requereu a realização de penhora on line de ativos 

financeiros e a localização de bens em desfavor do(s) executado(s) via 

BACENJUD.

Analisando os autos, verifica-se que em menos de 01 (um) ano houve a 

busca de ativos financeiros em nome do(s) executado(s) via Bacenjud, 

conforme fls.83.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

- PENHORA ON LINE VIA BACENJUD - DILIGÊNCIA FRUSTRADA - PEDIDO 

DE NOVA PENHORA VIA BACENJUD - POSSIBILIDADE - DESDE QUE SE 

AGUARDE PRAZO RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. - Frustrada a 

tentativa de penhora via Bacenjud, ante a inexistência de valores na conta 

do executado, é possível a repetição do ato pelo Juízo, desde que se 

aguarde ao menos 01 (um) ano entre uma e outra consulta. - Recurso 

conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 10024110211943001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, 

Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/12/2013)

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pela Fazenda Exequente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 858599 Nr: 2704-04.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764876 Nr: 15757-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 387/390 reformou a sentença de extinção da liquidação 

(fls. 284/287), determinando que seja ultimada a liquidação de sentença 

por arbitramento.

 Assim, intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários de fls. 315.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734636 Nr: 14399-91.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELENE LUIZA SCMIT LENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Conforme determinado na decisão monocrática de fls. 43/45 dos 

autos em apenso/agravo, o percentual devido será apurado em liquidação 

de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação 

deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e 

seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que (...). No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA 

JUNIOR, podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro 

Jardim Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 

9973-9173, e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com. (...) Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período.Efetuado o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814397 Nr: 1007-79.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUALICE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o acórdão de fls. 115/120 retificou 

parcialmente a sentença para determinar que “eventual percentual devido, 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva 

reestruturação da carreira, seja apurado em fase de liquidação de 

sentença por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(...)”.

 Como se vê, eventual percentual devido a título de perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV deverá ser apurado 

em liquidação de sentença.

Assim, intime-se a parte autora para adequar o pedido de fls. 199/201 aos 

termos do artigo 509 e seguintes do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810373 Nr: 18006-44.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA CARVALHO DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .Conforme determinado no acórdão de fls. 138/146, o percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. (...) No caso, tendo em 

vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, podendo ser 

encontrado na Rua Fernando Correia da Costa, n° 697, bairro Vila Aurora, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78740-000, e nos telefones: (66) 9605-6200 / (66) 

3426-9932 / (66) 3421-6631, email: luizcontador@terra.com.br. (...) 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato 

Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período.Efetuado o 

depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807347 Nr: 17109-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CIRILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .Conforme determinado no acórdão de fls. 192/197, o percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. (...) No caso, tendo em 

vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo do autor atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período.Efetuado o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800720 Nr: 14653-93.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ZACANINI ZANDONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Conforme determinado na decisão monocrática de fls. 189/196, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. (...) No 

caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perita a contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI 

podendo ser encontrada na Rua General Mascarenhas de Morais, n° 196, 

Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos telefones: (66) 

9917-2447 / (66) 3410-0649, e-mail: angelamaria.sabatini@gmail.com. (...) 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato 

Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período.Efetuado o 

depósito e apresentado os documentos, intime-se a perita para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. A Sra. Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741583 Nr: 3047-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLAVIANE OLIVEIRA DO PRADO ALVES GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 238/242 reformou a sentença de extinção da liquidação 

(fls. 202/205), determinando o regular processamento do cumprimento de 

sentença.

Assim, intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários de fls. 195.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801189 Nr: 14831-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE SATIKO KIRIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Conforme determinado no acórdão de fls. 329/338, o percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. (...) No caso, tendo em 

vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser 

encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim 

Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 

9694-8819 /  (66)  3022-0349 /  (66)  3423-6392,  e-mai l : 

jose-w-welliton@hotmail.com. (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 

até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período.Efetuado o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801165 Nr: 14815-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO 

SOARES - ME, OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO 

SOARES - ME, CNPJ: 07568950000166 e atualmente em local incerto e não 

sabido OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO SOARES, Cpf: 

01652310177, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de OLINDA 

MARIA CAMARGO CASTILHO SOARES - ME e OLINDA MARIA CAMARGO 

CASTILHO SOARES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9637/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/28/134

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.281,34

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794559 Nr: 12177-82.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE MIRANDA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Conforme determinado na decisão monocrática de fls. 193/199, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. (...) No 

caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perita a contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI 

podendo ser encontrada na Rua General Mascarenhas de Morais, n° 196, 

Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos telefones: (66) 

9917-2447 / (66) 3410-0649, e-mail: angelamaria.sabatini@gmail.com. (...) 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato 

Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período.Efetuado o 

depósito e apresentado os documentos, intime-se a perita para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. A Sra. Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763342 Nr: 15068-13.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 (...) Conforme determinado no acórdão de fls. 41/45 dos autos em 

apenso\agravo, o percentual devido será apurado em liquidação de 

sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve 

ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do 

CPC. (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora AURILENE LOPES SOARES, 

podendo ser encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra 

Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 6 1 4 - 8 3 2 2  /  ( 6 6 )  3 0 2 7 - 9 3 3 5 ,  e - m a i l : 

aurylenesoares@gmail.com. (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da 

perita, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 

até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período.Efetuado o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se a perita para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. A Sra. Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725500 Nr: 6457-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO RONDONOPOLIS, EGESA 

ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EGESA ENGENHARIA S/A, CNPJ: 

17186461000101. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Executada acerca do cancelamento da 

penhora sobre veículos, determinada nos autos.

Despacho/Decisão: VISTOCancele-se a penhora sobre os veículos, em 

r a z ã o  d a  s e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n o s  e m b a r g o s . A p ó s , 

arquivem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 15 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18250 Nr: 8506-86.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC HIDRO ELETRICA LTDA, NESTOR PAULINO 

DE SOUZA FILHO, ELIZABETE ESTEVAM DE SOUZA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MC HIDRO ELETRICA LTDA, CNPJ: 

24956310000142, atualmente em local incerto e não sabido NESTOR 

PAULINO DE SOUZA FILHO, Cpf: 27204359100, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido ELIZABETE ESTEVAM DE SOUZA PAULINO, 

Cpf: 27208621187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/11/1994.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MC 

HIDRO ELETRICA LTDA, NESTOR PAULINO DE SOUZA FILHOE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de REGISTRO DE 

CRÉDITO FISCAL MAIOR, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 438/1994.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/06/1994

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 319.646,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792060 Nr: 11119-44.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Conforme determinado no acórdão de fls. 216/224, o percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. (...) No caso, tendo em 

vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9984-4114, email: 

atrium.adv@brturbo.com.br. (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo do autor atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período.Efetuado o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803010 Nr: 15591-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIANO DA SILVA, ROBSON MARIANO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por CREUZA 

MARIANO DA SILVA e ROBSON MARIANO CARDOSO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.Os autores requereram a remessa dos autos 

a contadoria judicial para apuração dos haveres, nos termos do art. 22, 

inciso I, Da Lei nº 8.880/1994 (fls. 399).É o relatório.Decido.Conforme 

determinado no acórdão de fls. 314/320, o percentual devido será apurado 

em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, 

a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso 

I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, 

estabelece que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, 

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, 

tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados para 

apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio 

como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, podendo 

ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim Iguaçu, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 9973-9173, e-mail: 

lindomarjunior1@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo dos autores, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 424228 Nr: 6386-45.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDAMAR CANDIDA DA SILVA 

FERRARI - OAB:9697/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se o recebimento do Agravo de Instrumento interposto.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712472 Nr: 7541-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA, 

CONSTRUTORA VIPPS LTDA, MARCOS ITACARAMBY COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:OAB/MT12196, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681/MT, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DA ALMEIDA - OAB:18.562 OAB/MT

 Intimar o(a)(s) patrono(a)(s) da parte requerida, adv. DUILIO PIATO 

JUNIOR, OAB/MT 3719/O, E OUTROS da r. sentença “in fine” a seguir 

transcrita:"[...].Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação civil de improbidade administrativa proposta pelo 

Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 10, XI, da Lei n.º 

8.429/92, o que faço para:1) Condenar o réu FLORISBERTO SANTOS 

OLIVEIRA na seguinte sanção: suspensão dos direitos políticos por 05 

(cinco) anos; 2) Condenar a CONSTRUTORA VIPPS LTDA e MARCOS 

ITACARAMBY COSTA na sanção de proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.3) Condenar, 

solidariamente, os réus FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA, 

CONSTRUTORA VIPPS LTDA e MARCOS ITACARAMBY COSTA ao integral 

ressarcimento dos danos ao erário, equivalente a não execução da obra 

de drenagem de águas pluviais, na importância de R$ 83.692,50 (oitenta e 

três mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a citação e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês desde a primeira entrega da obra.4) Condenar, 

solidariamente, os réus FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA, 

CONSTRUTORA VIPPS LTDA e MARCOS ITACARAMBY COSTA ao 

pagamento de multa civil, no valor do dano, ou seja, R$ 83.692,50 (oitenta 

e três mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), em 

favor do Fundo de Reparação de Direitos Difusos Lesados, acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos 

desde a data da sentença (Súmula 362 STJ).Deixo de condenar os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, tendo em vista o entendimento do STJ no sentido de que, 

quando a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público for julgada 

procedente, descabe condenar a parte vencida em custas e honorários.

[...]".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820223 Nr: 3046-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE IRINEU DA COSTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSÉ IRINEU DA 

COSTA XAVIER em face do ESTADO DE MATO GROSSO.O autor requer 

seja determinado ao Estado de Mato Grosso que apresente, para 

realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo a partir de 01/03/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período. Requer, ainda, 

a designação de perito contábil para elaboração de laudo (fls. 275/277).É 

o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 201/207, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador LUIZ 

ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, podendo ser encontrado na Rua Fernando 

Correia da Costa, n° 697, bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, Cep: 

78740-000, e nos telefones: (66) 9605-6200 / (66) 3426-9932 / (66) 

3421-6631, email: luizcontador@terra.com.br.Anoto que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo do autor, em razão da conversão de cruzeiro real 

para URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749600 Nr: 7540-25.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o pedido inicial foi julgado 
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parcialmente procedente para o fim de “condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro 

real para URV, a partir do período não prescrito (11/7/2009), tendo por 

base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença (...)” (fls. 

60/66).

 Como se vê, eventual percentual devido a título de perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV deverá ser apurado 

em liquidação de sentença.

Assim, intime-se a parte autora para adequar o pedido de fls. 111/113 aos 

termos do artigo 509 e seguintes do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820024 Nr: 2927-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA CARDOSO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARCIA 

CRISTINA CARDOSO DE MELO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A 

autora requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que apresente, 

para realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo atualmente, bem 

como o vencimento deste cargo a partir de 01/03/1994 e a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período. Requer, 

ainda, a designação de perito contábil para elaboração de laudo (fls. 

317/319).É o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 

251/257, o percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda 

das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747061 Nr: 6192-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILEUZA SOUZA LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARILEUZA 

SOUZA LAZARO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.A autora 

requereu a realização de perícia contábil (fls. 179/189).É o 

relatório.Decido.Conforme determinado na sentença, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, 

podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 

9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real 

para URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736051 Nr: 15469-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA DE JESUS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por SANDRA DE 

JESUS SANTANA em face do ESTADO DE MATO GROSSO (fls. 103).É o 

relatório.Decido.Conforme determinado na sentença, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA 

JUNIOR, podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro 

Jardim Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 

9973-9173, e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real 

para URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774365 Nr: 4047-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GLAYTON VILELA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por GLAYTON 

VILELA GUIMARAES em face do ESTADO DE MATO GROSSO.O autor 

requer a contratação de perito para apurar os valores devidos, bem como 

seja determinado que o Estado de Mato Grosso forneça a documentação 

necessária para realização da perícia (fls. 227/229).É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 41/45 dos autos 

em apenso/agravo, o percentual devido será apurado em liquidação de 

sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve 

ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do 

CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. 

Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 
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fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual 

devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o 

contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na 

Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 

3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com.Anoto 

que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo do autor, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758857 Nr: 12664-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA REGINA DA SILVA CAMPOS, 

Cpf: 79628729187, Rg: 1094212-2, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/10/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

MARCIA REGINA DA SILVA CAMPOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 22900/2010, 22901/2010, 

22906/2010, 22910/2010 (MAIS 12 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.298,60

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761527 Nr: 14259-23.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª TAIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI, PARA QUERENDO MANIFESTAR DA PETIÇÃO DE 

FLS.183/184.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 441525 Nr: 10195-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOVE SERVICOS DE REMOCOES DE 

ENTULHOS LTDA, ISA MARA COLOMBO SCARLATI DOMINGUES, JOSE 

FLAVIO MARRAS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Intimação do(a/s) Executado(a/s), por meio do(a/s) advogado(a/s) 

constituído(a/s)Marcelo Martins de Oliveira OAB/MT 5959, acerca do 

alvará n. 387740-P, bem como para tomar ciência da penhora efetivada 

sobre os veículos constantes na fl. 107, e para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705730 Nr: 401-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB, Cpf: 

06882935149. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.016,60 (Um mil e dezesseis reais e sessenta 

centavos), no prazo de 48 horas, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de OBS: O valor acima refere-se a débito com o 

FUNAJURIS no valor de R$ 1.016,60, esclarecendo-se que para o 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ/MT. Para o pagamento de despesa do cartório 

distribuidor no valor de R$ 54,90 deve-se efetuar o depósito junto ao 

Banco do Brasil, agência, 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome de 

Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o 

pagamento, sob de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 16 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446528 Nr: 1710-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR 

- OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES:JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:MT/5646 , DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - 

OAB:14268-B, representando o polo ativo, PARA TOMAR CIÊNCIA do 

Alvará n. 387725-6 expedido e para, querendo, manifestar no prazo de 

10(dez) dias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001811-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS BRAZ DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAM MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1001811-59.2018.8.11.0003 IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BRAZ DIAS 

IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAM MT Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por ANTONIO CARLOS BRAZ DIAS em 

face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO. De início, a parte impetrante não qualificou a autoridade 

coatora, tampouco indicou a sede administrativa, o que impossibilita sua 

identificação. Com efeito, o cerne da controvérsia reside no direito de se 

expedir o licenciamento do veículo independente do pagamento das multas 

de trânsito recebidas. Como é cediço, em situações excepcionais, em que 

for constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o 

manejo do writ. Com efeito, a parte autora afirma, em tese, o não 

recebimento das notificações dentro do prazo legal estabelecido no art. 

281 do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, em que pese as bem 

fundamentadas alegações iniciais da parte autora, faz-se necessário a 

comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da 

autuação. Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é 

possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras 

informações em relação à autuação. Assim, com fundamento no art. 321 

do Código de Processo Civil, faculto à parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial qualificando a autoridade coatora e 

indicando a sede administrativa, bem como apresente o extrato emitido 

pelo DETRAN a respeito das autuações recebidas no veículo objeto da 

lide. Após, conclusos com urgência para deliberação. Intime-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001700-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NATHAN DO CARMO VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1001700-75.2018.8.11.0003 IMPETRANTE: GABRIEL NATHAN DO CARMO 

VIEIRA IMPETRADO: TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS, EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ 

CARLOS DO PÁTIO) Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por GABRIEL NATHAN DO CARMO VIEIRA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO 

e PÁTIO RONDON - BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇOES E SERVIÇOS 

LTDA. Na espécie, em princípio, é patente a ilegitimidade do prefeito de 

Rondonópolis para figurar como autoridade coatora, uma vez que não 

praticou diretamente qualquer ato ofendeu possível direito liquido e certo. É 

certo que autoridade coatora em mandado de segurança é quem realiza, 

ordena a prática do ato impugnado ou se omite em praticá-lo. Ademais, em 

princípio, o impetrado é a autoridade coatora e não o órgão a que 

pertence. Com efeito, é certo que, em princípio, a autoridade coatora 

responsável pela apreensão do veículo no município de Rondonópolis é o 

Diretor do 2ª Ciretran de Rondonópolis. Assim, com fundamento no art. 321 

do Código de Processo Civil, faculto à parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial indicando a autoridade coatora correta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos com urgência para 

deliberação. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001514-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. S. (REQUERENTE)

A. R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

ROSENILDA ROSA DA SILVA OAB - 022.969.101-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos etc., Com efeito, é certo que este juízo é competente para 

processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais - Resolução n. 

04/2014 TJMT -, o que não é o caso dos autos por se tratar de ação de 

jurisdição voluntária. Por outro lado, nos termos da resolução supra 

mencionada, compete às varas especializadas de Família e Sucessões 

processar e julgar os feitos envolvendo as ações de jurisdição voluntária. 

Assim, determino a redistribuição do presente feito para uma das varas 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001068-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1001068-49.2018.8.11.0003 IMPETRANTE: LAERTE DE OLIVEIRA COSTA 

IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LAERTE DE 

OLIVEIRA COSTA em face do ROGÉRIO CARDOSO – CHEFE DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT. Como causa de pedir, sustenta a parte 

Impetrante que: “O Impetrante é proprietário do veículo TOYOTA HILUX 

CD4X2 SR (Importado), de cor preta, placa NKX-5200, RENAVAM 

00977218023, ano/mod. 2008/2008, conforme CRLV em anexo (doc. 04). 

Ao se dirigir ao Detran para fazer o licenciamento anual do seu veículo, se 

deparou com a existência multas sobre o mesmo e que ele não faz a 

MENOR IDÉIA de onde se originaram. Certamente, pode este ser o caso de 

existir placa clonada em prejuízo do Impetrante. Totalmente surpreendido 

por esta descoberta e completamente indignado vem à vossa Excelência 

interpor o presente mandamus. Conforme extrato de infrações emitido em 

data de 19/02/2018 em anexo (doc. 05), foram lançadas 02 (duas) multas 

p a r a  o  v e í c u l o  d o  I m p e t r a n t e ,  q u a i s  s e j a m , 

PRF-000100-R330615084-7455/00 (TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR 

A MÁXIMA EM ATÉ 20%) e P.RONDO-291510-RMT0508728-7455/00 

(TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20%). Ocorre 

que, o Impetrante além de não reconhecer tais infrações, as rechaçando 

veementemente, NÃO FOI NOTIFICADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. Aliás, 

não foi notificado até o presente momento!!! Frisa-se que, devido a prática 

ilegal da Autoridade coautora, o Impetrante encontra-se impossibilitado de 

transitar com seu veículo, o qual é (ou deveria ser) utilizado diariamente no 

trabalho do mesmo”. Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in 

limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: “efetue o 

licenciamento do TOYOTA HILUX CD4X2 SR (Importado), de cor preta, 

placa NKX-5200, RENAVAM 00977218023, ano/mod. 2008/2008, 

independentemente do recolhimento das multas, fornecendo o respectivo 

documento de licenciamento ao Impetrante,”. Decido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido de liminar comporta acolhimento. Com efeito, forte de que é 

passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade 

impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a 

concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Logo, como é 

cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro 

lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado 

como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 

7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - 

fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao 
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final - periculum in mora. A espécie traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que, conforme 

orientação sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 127 – é 

ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de 

multa, vejamos: É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado No caso em 

comento, presente ainda o periculum in mora, uma vez que o não 

licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu direito de 

propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento de 

licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, presentes os 

requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para determinar 

que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento do veículo, 

objeto deste mandamus, ao pagamento das seguintes multas: 

P R F - 0 0 0 1 0 0 - R 3 3 0 6 1 5 0 8 4 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0508728-7455/00. Ressalto que, esta decisão não 

restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras pendências 

administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se o 

Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender 

necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001762-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1001762-18.2018.8.11.0003 REQUERENTE: KAIO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” movida por Kaio Vieira Da Silva em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DE MATO GROSSO, 

sustentando como causa de pedir: “A parte Autora é cadeirante, sendo 

que após uma tentativa contra sua vida teve as vertebras T8 e T9 

danificadas, sendo que foram estilhaçados e rompidos os ligamentos, 

sendo esses danos irreversíveis. Desde o ano de 2013 ano do ocorrido, o 

Autor encontra se acamado, sendo que não possui condições de se 

locomover e muito menos manter-se sozinho, sendo que necessita de 

cuidados especiais, conforme bem ilustra o atestado médico atualizado em 

anexo. A única maneira que o Autor tem para se locomover é por meio de 

cadeira de rodas, porém não o faz já que a cadeira de rodas que possui e 

inclusive foi adquirida por meio de doação, é manual de modelo antigo, o 

que lhe causa imensos transtornos, visto que é impossível sua locomoção 

sem o auxílio de terceiros, já que a cadeira é antiga não sendo possível o 

Autor usa-la sozinho. Ressaltando que a sua cadeira está meio 

enferrujada, pois para conseguir tomar banho necessita dela para 

conseguir equilibra-se, não tendo a cadeira especifica para banho, por 

isto solicita também a cadeira de banho, pois não tem condições de 

equilibra-se sozinho para o banho ou sem a ajuda de alguém para ajuda-lo. 

Infelizmente a situação do Autor é irreversível, o que lhe causa muita 

tristeza, pois desde aproximadamente seus 18 anos encontrasse nessa 

situação, a única forma de ter sua dor amenizada seria através da 

aquisição de uma cadeira de rodas motorizada, o que possibilitaria uma 

maior independência e agilidade na sua locomoção. Porém, o Autor não 

tem condições para adquirir a cadeira de rodas motorizada, haja vista que 

este é pessoa hipossuficiente e não logra meios de adquirir o 

equipamento, pois com sua mera aposentadoria, tem que arcar com seus 

remédios contínuos, alimentação e outros despesas do cotidiano. Para 

tanto, requereu junto a Secretária Municipal de Saúde - Centro de 

Reabilitação Nilmo Junior CERI, a cadeira de rodas de que necessita, 

entretanto, desde o pedido no 09/05/2017, não logrou êxito em sua 

pretensão, mantendo-se impossibilitado de exercer suas atividades 

diárias, sendo também que o autor necessita retornar aos estudos que 

necessitou suspender desde 2013 e até então não teve condições de 

retornar ” Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de 

urgência nos seguintes termos: “bem como, nos termos do art. 300, a 

tutela específica determinando que o Município de Rondonópolis/MT e 

procedam com a IMEDIATA autorização e FORNECIMENTO da Cadeira de 

Rodas Motorizada, sob pena de pagamento de “astreintes” Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa pelo autor foi 

de R$ 3.000,00, referente ao valor da cadeira de rodas motorizada e da 

cadeira de banho. Dito isto, constato que o presente feito não pode ser 

submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Aliás, disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: 

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Com efeito, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpre ressaltar que 

nesta comarca não possui Juizado da Fazenda Pública instalada, de modo 

que o Juizado Cível absorve sua competência, nos termos da resolução 

acima mencionada. Por todo o exposto, declino a competência a favor dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos, por meio 

de sorteio, para um dos Juizados Especiais Cíveis desta comarca; 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 793442 Nr: 11635-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMIX CONCRETO S/A, ROBERTO 

RESTITUTO MANUEL DE LA CARIDAD P. ONDARSE, EDISON DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566

 Intimação dos advogados dos executados, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR, 

OAB/MT nº 12.387 e MARCOS ADRIANO BOCALAN, OAB/MT nº 9566, 

para, querendo, apresentarem contrarrazões, diante da possibilidade de 

atribuir efeitos infringentes no recurso de embargos de declaração.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667826 Nr: 798-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 110.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Kleisson Tenório dos Santos como incurso nas penas do art. 147, c/c art. 

70 (2 vezes) e art. 71 (2 vezes), c/c art. 329 e art. 330, todos do Código 
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Penal e art. 12, da Lei 10.826/03, todos em concurso material, na forma do 

art. 69 do CP; e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 14 da Lei 

10.826/03. III.1 – DOSIMETRIA DA PENA ..PENA FINAL DE 01 ano, 06 

meses e 13 dia de detenção e 20 dias-multa, as quais torno definitivas 

neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição 

da pena.138.Regime de pena: mesmo em vista ao quantum de pena 

aplicado, mas tratando-se de condenado reincidente, nos termos do art. 

33, § 2º, “b” e § 3°, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto 

para o cumprimento da reprimenda.139.Substituição da pena: diante da 

condenação penal existente em desfavor do acusado, entendo que a 

substituição não é socialmente recomendável. Aliás, sendo o crime de 

resistência cometido mediante violência contra o policial, tem-se impossível 

a aplicação do instituto.IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 140.Da prisão 

preventiva: ..concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. ..142.Em 

tempo, com fulcro no poder geral de cautela, diante do iminente risco de 

violência a ser suportado pelas vítimas decorrente do desentendimento 

com o acusado, determino que o acusado: a) Não se aproxime dos 

ofendidos; e b) Não mantenha qualquer tipo de contato com os ofendidos 

e seus familiares por qualquer meio de comunicação.143.Intime-se as 

vítimas pessoalmente desta decisão, cientificando-as, ainda, de que caso 

o acusado descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverão 

procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção 

das medidas pertinentes.144.Intime-se o acusado pessoalmente, 

cientificando-o de que o descumprimento de qualquer dessas medidas 

ensejará na decretação de sua prisão preventiva...146.Expeça-se alvará 

de soltura, colocando o condenado em liberdade, se por outro motivo ou 

decisão não deva permanecer preso....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612520 Nr: 3005-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de continuação para o dia 24 maio de 2018, às 14:30 

horas.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Alto Taquari com a 

finalidade de proceder à oitiva do investigador de polícia civil Rodrigo Leal.

Face à ausência temporária por ocasião do cumprimento dos mandados 

de intimação conforme consta da certidão de f. 154, determino a 

expedição de mandado de intimação por hora certa para a vítima Patricia 

Schwab e para a testemunha Jeisse Caetano da Silva.

Requisite-se o investigador de polícia civil José Benedito Struck.

Dê-se vista dos autos ao ministério público para o fim requerido.

Após a juntada aos autos da cota ministerial informando os endereços das 

vítimas Adalio e Elaine, desde já determino a expedição de mandado de 

intimação ou, se residirem em outras comarcas, cartas precatórias com a 

finalidade de inquiri-las.

Solicite-se a devolução da carta precatória de f. 138, independentemente 

de cumprimento, expedida com a finalidade de interrogar o réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649715 Nr: 9975-12.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO JOSÉ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:24688/GO, MARCELO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.571/GO

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de juntada aos autos do instrumento de substabelecimento 

feito pela Dra. Maria Núbia Paniago Pereira.

O pedido de oitiva das testemunhas arroladas fora do prazo legal já foi 

apreciado por este magistrado a f. 112 e, por não haver qualquer 

alteração fática, indefiro-o mais uma vez.

Compulsando os autos, verifico que o ministério público concordou com a 

desvinculação do processo da arma de fogo apreendida, para fins de 

destruição (f. 113). A defesa, por sua vez, apesar de intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo de 10 dias para se manifestar sobre o 

despacho de f. 105, motivo pelo qual determino o cumprimento da segunda 

parte de tal pronunciamento judicial.

Após a juntada da missiva (fl.110), devidamente cumprida, desde já 

declaro encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos 

ao Ministério Público e, após, intime-se à defesa para que apresentem 

seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601208 Nr: 5644-60.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487/0

 Intimação do Dr. Jeferson Santos da Silva, OAB/MT nº. 23.487, e do Dr. 

Adeir Alexsander Froder, OAB/MT nº. 9.699, para audiência de instrução 

e julgamento designada para o dia 09 de abril de 2018, às 13h15min, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal, devendo comparecer 

acompanhado das Testemunhas de Defesa Leandro Weber Viegas e 

Elismárcio Inácio Pinheiro de Souza, em razão de que não foi declinado 

nos autos o endereço das testemunhas.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643251 Nr: 4540-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642405 Nr: 3803-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR VICTOR GUILHERME MOYA, 

OAB20235, para proceder a comprovação do pagamento da prestação 

pecuniária, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação do susrsis 

priocessual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626628 Nr: 8555-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813, para apresentar os Memoriais, no prazo legal,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666998 Nr: 26-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA, 

ANDERSON SOBRINHO SOARES, WELLINGTON WILSON FORTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15.193 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVGADO DOUTOR GETULIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, para apresentar nos Memoriais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658775 Nr: 7856-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOMIRO CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Intimação do Advogado Doutor, EDNO DAMASCENO DE FARIAS, para 

aprsentra resposta à a acusação , no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 324879 Nr: 2984-64.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DE SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação da defesa do recuperando do cálculo de pena abaixo transcrito.

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

35 fls.66/67

82 fls.98/101 e 104

25 fls.108

21 fls.127

26 fls.128

26 fls.129

10 fls.130

30 fls.132

31 fls.133

31 fls.138

30 Fls.143

30 fl. 169

51 fls. 185 e 186

76 fls. 188,191 e 194

121 Homologados as fls. 310

Data de Prisão Definitiva: 16/10/2008

Total da Pena: 23a 1m 6d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 16/10/2008

Data Livramento Condicional 11/10/2014

Pena Restante a partir da data Atual 11a 11m 24d

Pena Cumprida até data Atual 9a 4m 21d

Data do Término da Pena: 06/03/2030

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659534 Nr: 8577-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR PIMENTEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Intimação do advogado da audiência desgnada aos autos para a data 

11/06/2018

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664904 Nr: 13232-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Intimação do advogado do réu, Dr. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB/MT 14.885, DA DESIGNAÇÃO DA AUDIENCIA PARA O DIA 

06/04/2018 as 13:30 HORAS, bem como intimá-lo para que se manifeste 

quanto as certidões de fl. 108 e 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 629042 Nr: 1594-49.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Intimação do advogado do reu, DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES 

- OAB/MT 15616 para que apresente defesa previa no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664252 Nr: 12698-67.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORÃES, 

YARA DE BRITO CHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado dos réus, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR, OAB/MT n.º 15.193, para tomar ciência da audiência designada 
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para a data de 17.04.208, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666421 Nr: 14538-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA RODRIGUES MORAES, FABIO 

CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146

 Intimação da advogada dos reus, Dra PATRICIA RODRIGUES SOARES - 

OAB/MT 23146 da designação da audiencia para o dia 17/04/2018 as 

17:30 horas.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662126 Nr: 10676-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Santos da Silva - 

OAB:23487/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Janeiro de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face do réu JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 

brasileiro, convivente, mestre de obras, nascido em 02/12/1977, filho de 

Getúlio Martins de Almeida e Maria Dalva Pereira, atualmente recolhido no 

Presídio Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), PRONUNCIANDO-O como 

incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c § 

2º-A, do Código Penal e nas disposições da Lei nº 8.072/90 e Lei nº 

11.340/06, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Mantenho o réu na prisão em que 

se encontra, nos termos do Artigo 413, § 3º, do CPP, lá devendo 

permanecer até seu julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca e assim o faço pela gravidade do crime e sua repercussão social 

e familiar na sociedade.Além disso, o réu permaneceu preso no curso do 

processo (e assim deverá continuar), considerando que estão presentes 

os requisitos da prisão preventiva previstos no Artigo 312 do CPP (para a 

garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para 

assegurar a aplicação da Lei Penal). (...) Preclusa a decisão de pronúncia, 

independentemente de nova determinação, os autos devem ser 

encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri (art. 421 do CPP), 1ª 

Vara Criminal desta Comarca, para os fins previstos nos Artigos 422 e 

segts. do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se na forma do Art. 420, 

inciso I, do CPP. Cumpra-se.Rondonópolis, 15 de Março de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668687 Nr: 1451-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANIO WABSTER CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 (...) Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 

22/03/2018, às 14h00min.Nos termos do artigo 400 do CPP, na audiência 

de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. Procedam-se 

às notificações e requisições que se fizerem necessárias.Havendo 

pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a respectiva Carta 

Precatória.No que pertine ao pedido de substituição da prisão por outras 

medidas cautelares, verifico que, no caso vertente, é clarividente a 

presença dos indícios da autoria e da materialidade delitiva, além do 

reconhecimento da imprescindibilidade de medida extrema para garantia da 

ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.Em meu sentir, em 

que pese as alegações da defesa técnica, verifica-se que não afasta a 

necessidade da manutenção da prisão do acusado, como bem ressaltou o 

Ministério Público às fls. 97/98.Isso porque, não existem elementos novos 

a autorizar o seu acolhimento, considerando-se, sobretudo a gravidade 

concreta do delito, supostamente perpetrado pelo acusado em desfavor 

da vítima. (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, 

mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito da defesa, vez que permanecem os requisitos e fundamentos do 

Artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 15 de março de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 858680 Nr: 2720-55.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEMMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGI PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 Código nº 858680

Termo Circunstanciado de Ocorrência

Autor: Justiça Pública

Infrator: Regi Prestadora de Serviço Ltda-Me.

 Vistos etc.

 Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA, que visa 

apurar a prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 60, da Lei 

9.605/98, imputado o REGI PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-ME.

 Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato e 

do contido no parecer Ministerial à fls. 49, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de composição civil e 

transação penal celebrado nos autos (fls.36); e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de REGI PRESTADORA DE SERVIÇO 

LTDA-ME, com CNPJ nº 15.635.777/0001-08, com sede a Rua Mato 

Grosso, esquina com José Pinto, nº 1591, bairro: Cidade Salmem – 

Rondonópolis-MT, representado pelo seu sócio REGINALDO LOPES DA 

SILVA, com CPF nº 502.408.111-00 e RG nº 754.382 SSP/MT, filho de 

Antônio Lopes da Silva e Almerinda da Silva Lopes, residente e domiciliado 

a Travessa Dias Lima, nº 63, bairro: São Francisco nesta cidade.

 Em razão do contido no Provimento nº 15/2015/CGJ, que regulamenta a 

utilização dos recursos das penas de prestação pecuniária e das medidas 

alternativas, mantenho o depósito realizado nos autos, na Conta Única do 

e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculado a estes autos para futura 

aplicação em projetos ambientais aprovados neste Juízo.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

 Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

 P. R. I.C

 Rondonópolis-MT, 23 de fevereiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763529 Nr: 15127-98.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA 

- OAB:18.006

 Código nº 763529

Termo Circunstanciado de Ocorrência

Autor: Justiça Pública

Infrator: Everaldo Gomes de Oliveira.

Vistos etc.

Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA, que visa 

apurar a prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 54, §1º da 

Lei 9.605/98, imputado o EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato e do 

contido no parecer Ministerial à fls. 69, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de composição civil e 

transação penal celebrado nos autos (fls.65); e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA, 

inscrito CPF nº 061.111.049-00 e RG nº 5.776.724-3, filho de Francisco 

Gonçalves de Oliveira e Anaiva Gomes de Oliveira, residente Rua Martins 

Afonso de Souza, n° 210, Monte Líbano, nesta cidade.

Em razão do contido no Provimento nº 15/2015/CGJ, que regulamenta a 

utilização dos recursos das penas de prestação pecuniária e das medidas 

alternativas, mantenho o depósito realizado nos autos, na Conta Única do 

e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculado a estes autos para futura 

aplicação em projetos ambientais aprovados neste Juízo.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

P. R. I.C

Rondonópolis-MT, 26 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731982 Nr: 12263-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEINDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMELIN MIRELA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT

 Código nº 731982

Ação Penal

 Autor: Ministério Público Estadual

Infrator: Jober Seindenfus.

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO PENAL que visa apurar a prática, em tese, do delito 

ambiental previsto no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98, imputado ao 

infrator JOBER SEINDENFUS.

No curso do processo o represente do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do infrator ante a ocorrência da prescrição (fls. 

291).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento do presente feito, já que operou-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação ao infrator, causa extintiva da 

punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.

Nos exatos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve 

em 04 (quatro) anos, os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano (art. 54, §1º, da Lei 9.605/98).

 O fato ocorreu em 01.08.2013 e até o presente momento não houve 

recebimento de denúncia, tampouco outras causas suspensivas ou 

interruptivas da prescrição.

Portanto, a prescrição se concretizou em 01.08.2017, com prazo contado 

a partir da data da prática do crime (01.08.2013), em conformidade com o 

inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância que deve ser 

reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de Processo Penal).

Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, extinta a punibilidade do infrator JOBER SEINDENFUS, com CPF 

nº 361.782.761-68 e RG nº 389.852 SSP/MT, filho de Romeo Seidenfus e 

Mariane Seidenfus, com endereço a Rua Durval Chaves Itacarambi, nº 60, 

Bairro: Coopacem, nesta Comarca, face a ocorrência da prescrição.

 Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 833335 Nr: 6638-04.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO DALLA VECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR MORENO DE OLIVEIRA - 

OAB:21960/0, KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - OAB:12463/MT

 Código nº 833335

Termo Circunstanciado de Ocorrência

Autor: Justiça Pública

Infrator: Ângelo Dalla Vechia.

 Vistos etc.

 Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA, que visa 

apurar a prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 54, §1º, da 

Lei nº 9.605/98, imputado a ÂNGELO DALLA VECHIA.

 Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato e 
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do contido no parecer Ministerial às fls. 114, HOMOLOGO por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo de composição civil 

e transação penal celebrado nos autos (fls. 103), e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ÂNGELO DALLA VECHIA, com CPF 

nº 810.629.749-72 e RG nº 5.793.294-5 SSP/PR, residente na Rua Quinze, 

s/nº Qd. 15, Lote 5K, Condomínio Village do Cerrado, Rondonópolis/MT.

 Em razão do contido no Provimento nº 15/2015/CGJ, que regulamenta a 

utilização dos recursos das penas de prestação pecuniária e das medidas 

alternativas, mantenho o depósito realizado nos autos, na Conta Única do 

e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculado a estes autos para futura 

aplicação em projetos ambientais aprovados neste Juízo.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

 Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

 P. R. I.C

 Rondonópolis-MT, 01 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 305270 Nr: 11724-80.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA FINK STANKE - 

OAB:23124-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº. 1724-80.2017.811.0015– Código 305270

Requerente: Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por Ambiental 

Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, no qual requer a restituição dos 

valores recolhidos e não utilizados por meio da Guia n. 27403, no valor de 

R$ 214,82 (duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Juntou-se aos autos a documentação solicitada na Instrução Normativa 

02/2011-Versão 02, do DCA - Departamento de Controle e Arrecadação 

do TJ/MT.

Em 22.02.2018 (fl. 27), a Distribuidora Judicial desta Comarca informou que 

em consultas pelo Sistema Apolo e PJe nada constatou distribuído tendo 

como partes: Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda e Tehanir 

Loureiro, concluindo que que a guia n° 27403 não foi utilizada.

Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 214,82 

(duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), recolhidos por meio 

da Guia n. 27403, paga e não utilizada.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Sinop, 04 de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309601 Nr: 14394-91.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 

11.968,02 (onze mil novecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), 

recolhidos por meio da Guia n. 82866, referentes aos valores pagos e não 

utilizados.Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao 

pagamento da guia não utilizada, encaminhando-se os documentos 

necessários.Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação 

da restituição, cientifique-se o requerente.Após, ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314668 Nr: 17391-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AQUARELA EMPREENDIMENTOS IBOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente PEDIDO DE 

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA, para determinar a cabal observância 

da Lei Municipal n° 2429/2017 e demais legislações pertinentes, pelo 

suscitante, no tocante aos procedimentos exigidos pelo Cartório do 1º 

Ofício desta Comarca de Sinop/MT, conforme nota de devolução de fl. 

12.Notifique-se o suscitante, o suscitado e o Ministério Público.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013606-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA QUARESMA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias enviar, via e-mail: snp.1civel@tjmt.jus.br, o resumo da petição inicial 

para citação de interessados por edital, conforme item 7.5.2 do Provimento 

nº 56/2007 – CGJ. Devendo a mesma ser encaminhada em arquivo de 

modo a possibilitar as devidas alterações, ou seja, não pode ser em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012878-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY INEZ TATIM BRUM (EXECUTADO)

COPAYBA INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ROSEMARY STABILLE CAVALLARO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 
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oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006903-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimneto da guia para expedidção da certidão de 

admissão da execução, para fins de apresentação aos cartórios de 

regisro de imóveis para proceder à averbação junto às matriculas de 

imóveis de propriedade do executado, nos termos do Artigo 828, do CPC. 

Salientando que referida certidão já foi expedida e gerada no sistema PJE, 

conforme requerido na petição do ID 9981021.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de citação, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013367-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CECHINATTO (EXECUTADO)

MAURICIO CECHINATTO (EXECUTADO)

FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO (EXECUTADO)

JULIANA CECHINATTO (EXECUTADO)

FATIMA DERLI CECHINATTO (EXECUTADO)

WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias: a) efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão; b) esclarecer a 

quantidade real de soja a ser apreendida (municípios de Santa Carmem, 

Sinop e Sorriso), uma vez que consta na decisão exarada nesta data, ID 

12265196, que ficou suspenso o cumprimento dos mandados de busca e 

apreensão, que estiverem em desfavor de Otávio Behling e também da 

empresa C-Vale Cooperativa Agroindustrial; c) informar quais as 

empresas e seus endereços, a ser cumprido o mandado de busca e 

apreensão em outras comarcas, via carta precatória, efetuando, dessa 

forma, o preparo para seu cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001771-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO BEHLING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001771-41.2018.8.11.0015 

EMBARGANTE: OTAVIO BEHLING EMBARGADO: LAVOURA COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA Vistos etc. Embargos de terceiro aviados por Otávio 

Behling em desfavor de Lavoura Comercial Agrícola Ltda., ambos 

qualificados. Aduzido que as terras onde foram cultivadas as safras 

objetos das Cédulas de Produto Rural emitidas pelos executados Maurício 

Cechinatto, Fabiana Aparecida Pulh Cechinatto, Wandergleyson Luiz 

Franca de Carvalho, Juliana Cechinatto, Vanderlei Cechinatto e Fátima Derli 

Cechinato são de propriedade de Otávio Behling, sendo arrendada 

exclusivamente por um deles, Wandergleyson Luiz Franca de Carvalho, 

pelo prazo de 03 anos, com início em 01/06/2014 e término em 30/03/2017. 

Mencionado preliminarmente, a nulidade das cédulas de produto rural, 

posto que inexistiu carta de anuência por parte do embargante para 

fazê-las, o que inclusive estava expresso em contrato de arrendamento 

efetuado entre as partes. Constatado também, que as CPRs não poderiam 

ter sido feitas sobre uma área de 1000 hectares, já que a área arrendada 

apta à produção agrícola é de tão somente 800 hectares. Sustentado, no 

mérito, que ficou pactuado entre o arrendador e arrendatário que o preço 

anual do arrendamento seria realizado em soja em grãos, sendo 11 mil 

sacas de soja entregues na safra 2014/2015, 12 mil sacas de soja na 

safra de 2015/2016 e doze mil sacas de soja na safra de 2016/2017. 

Alegado que o contrato de arrendamento que estabeleceu com o 

arrendador possuía cláusula de preferência de pagamento. Portanto, a 

soja recebida na safra de 2015/2016 é referente ao arrendamento da terra 

cultivada, inexistindo fraude, venda ou entrega de soja em nome de 

terceiro a quem não pertencia o grão. Esposado que o embargante tem 

fazenda com uma área de 1285 hectares, tendo sido arrendadas pelo 

emitente Wanderegleyson 1065 ha (800 aptas para agricultura e 265 ha 

área de preservação permanente, reserva legal e/ou impróprias para a 

atividade agrícola). Assim, restaram 220 hectares (lote 105, matrícula 

8932), que eram utilizadas para plantio pelo próprio embargante, o 

responsável pelo financiamento e cultivo da safra nesta área. Explicado 

ser totalmente descabida a alegação de fraude pela parte 

embargada/exequente, de soja gravada por penhor, por terem sido 

entregues por terceiros que não eram proprietários dos grãos. As 

entregas realizadas em nome de Otavio Behling são de sua propriedade, 

referente a plantio realizado na mesma área, em porção diversa. Relatado 

que um hectare produz em média 55 sacas de soja. Da safra de 

2015/2016, a quantidade de 12.100 sacas de soja eram de propriedade 

exclusiva do embargante. Além disso, 12.000 sacas de soja da safra de 

2015/2016 foram entregues a ele como forma de pagamento do 

arrendamento da área cultivada, que era de total conhecimento da parte 

embargada. Dessa forma, todas as entregas constantes na planilha 

juntada na peça executória, provenientes da ação de produção de prova 

antecipada são de propriedade do Sr. Otávio Behling. Arrazoado que 

tocante à safra de 2016/2017, a totalidade da produção é de propriedade 

do embargante, que financiou seu plantio por conta própria, tendo 

rescindido o contrato de arrendamento com o emitente da CPRs 

Wandergleyson, sem nenhuma participação da embargada no 
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financiamento da safra. Declarada a boa-fé do embargante, quando 

enviou notificação extrajudicial à empresa exequente/embargada, Lavoura 

Comercial Agrícola, informando-a acerca da rescisão do contrato de 

arrendamento com o Sr. Wandergleyson, que alegou desinteresse da 

notificada em continuar financiando o arrendatário, não tendo condições 

de arcar com o plantio da safra de 2016/2017. Na notificação mencionada 

informou que estava assumindo a atividade empresarial da fazenda e se 

responsabilizando pelo plantio da lavoura, tendo a CPR 28708 perdido o 

objeto, já que não houve o financiamento da parte embargada para compra 

de insumos agrícolas, sementes e fertilizantes para a safra de 2016/2017. 

Ponderado que o embargante não pode ser prejudicado duas vezes. Uma, 

porque não recebeu pelo arrendamento firmado com um dos executados. 

Duas, a empresa embargada quer arrestar soja de sua propriedade, 

cultivada com recursos próprios, sem a participação de nenhum dos 

executados. O embargante não é parte integrante do contrato de 

confissão de dívida, tampouco anuiu com a emissão das referidas 

cédulas. Em pedido de tutela antecipada de urgência requereu a 

suspensão da determinação de busca e apreensão de pouco mais 24.000 

sacas de soja em nome do embargante, com o recolhimento dos mandatos 

já expedidos. Ao final, pugnou o julgamento procedente dos embargos de 

terceiro, declarando a improcedência do pedido formulado na ação de 

execução no que tange à quantidade de soja entregue em nome do 

embargante nas safras de 2015/2016 e 2016/2017. Juntou documentos. 

Relatados e examinados. Decido. Dispõe o art. 674 do Estatuto Adjetivo 

Civil, in verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça deconstrição sobre bens que possua ou sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os 

embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou 

possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - 

o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou 

de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de 

bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da 

alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição 

judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade 

jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real 

para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso 

não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios 

respectivos”. É Luiz Guilherme Marinoni quem conceitua os embargos de 

terceiro como: “demanda que visa a impedir ou livrar de constrição judicial 

indevida de bem cuja posse ou propriedade pertence à terceiro (...). Os 

embargos de terceiro objetivam impedir constrição ilícita ou desembaraçar 

determinado bem de constrição judicial injusta. Tutelam a posse e 

determinado direitos reais de garantia (Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 665)”. Os 

embargos de terceiros possuem a finalidade de livrar o bem ou direito de 

posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi 

injustamente imposta em processo de que não faz parte, e ainda, evitar a 

alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o 

ser. Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

ensinam: “São atos de contrição judicial, passíveis de impugnação pela via 

de embargos de terceiro: a penhora, o arresto, o sequestro, o depósito, a 

alienação judicial, arrecadação, o arrolamento, o inventário, a partilha, a 

hipoteca judicial, busca e apreensão de coisa”. (pág. 1488, Código de 

Processo Civil Comentado, Novo CPC-Lei 13.105/2015, Revista dos 

Tribunais, 2015). Portanto, a ação de embargos de terceiro é remédio 

processual que a Lei põe à disposição de quem, não sendo parte no 

processo, sofre turbação, esbulho ou ameaça na posse de seus bens por 

ato judicial. Desta feita, o embargante é parte legítima para atuar no feito, 

uma vez que em razão da relação jurídica com os executados na 

qualidade de arrendatários, como vastamente relatado, vem sofrendo 

constrição de suas produções agrícolas em processo de execução de n.° 

102889-23.2016.8.11.0015, do qual não faz parte, sendo indicado ou 

arrolado como responsável enviesado por supostamente estar em conluio 

ou fraude “apurada” na ação cautelar de antecipação de provas, que nem 

ao menos foi decidida pelo juízo. De proêmio, cumpre afastar as alegações 

do embargante relativas à nulidade das Cédulas de Produto Rural, uma vez 

que não teriam sido anuídas por ele e se trata de uma área maior do que 

constava no contrato de arrendamento de terras respectivo celebrado. 

Quanto ao primeiro ponto levantado, os executados no processo principal, 

Maurício Cechinatto, Fabiana Aparecida Pulh Cechinatto, Wandergleyson 

Luiz Franca de Carvalho, Juliana Cechinatto, Vanderlei Cechinatto e Fátima 

Derli Cechinato, emitiram Cédulas de Produto Rural – CPRs em favor da 

empresa Lavoura Comercial Agrícola Ltda. O objeto das referidas cédulas 

era o financiamento da produção de sacas de soja e em contrapartida o 

pagamento seriam os frutos da própria lavoura. Pactuados da seguinte 

forma: a) Cédula de Produto Rural emitida em 28 de agosto de 2014, 

equivalente a 49.236 sacas de soja para serem entregues em 15/01/2015, 

registrada no Cartório de Imóveis de Sinop-MT (cópia da execução n.° 

1013367-56.2017.811.0015); b) Cédula de Produto Rural emitida em 06 de 

agosto de 2015, equivalente a 19.506 sacas de soja, para serem 

entregues em 15/01/2016, devidamente registrada no Cartório de Registro 

de Imóveis de Sorriso-MT, como pode ser observada da juntada das 

cédulas de produto rural do processo de execução n.° 

1013367-56.2017.811.0015. O art. 18 da Lei n.° 8.924/1994 reza: “Art. 18. 

Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por 

outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, 

cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às 

autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena 

de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão”. Constada a 

regularidade na emissão da CPRS e estando elas registradas, têm eficácia 

contra terceiros, não podendo os bens da garantia cedular responder por 

outras dívidas do emitente. Embora o terceiro afirme que não tenha 

consentido com o negócio jurídico realizado entre a parte embargada e os 

emitentes da CPRs, não é necessária a anuência do arrendador para 

realização do penhor rural. É valido e oponível a terceiros o penhor 

mercantil feito por instrumento particular ou público que atende as 

exigências do art. 2. °, § 2.°, da Lei 8.929/1994. Transcrito o instrumento 

no Registro Imobiliário competente, adquire ela eficácia real, transferindo a 

posse indireta àquele em cujo nome é registrada a garantia. Neste sentido 

os arrestos abaixo com destaque em negrito: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – 

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO 

RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA 

GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E 

AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAIS 

FIRMADAS – DESCABIMENTO – GARANTIA REAL – DIREITO QUE, EM 

PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER 

ESPÉCIE – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – ART. 3º, 

DA LEI Nº 2.666/55 – RECURSO DESPROVIDO. A cédula de produto rural é 

crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza 

privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título. 

Se há dúvidas quanto ao direito de preferência dos 

embargantes/agravante sobre o produto arrestado em autos de Medida 

Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela agravada, por ora, 

escorreita a decisão que indeferiu o pedido de liberação/restituição do 

produto arrestado. A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos 

proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que 

“Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a 

validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do 

proprietário do imóvel”. (AI 166312/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE 

SEQUESTRO DE 25% DA COLHEITA DO ARRENDATÁRIO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO - PARCIAL ACOLHIMENTO - INCONFORMISMO - CERCEAMENTO 

DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - 

ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO 

DA DEMANDA - JULGAMENTO ANTECIPADO. PENHORES CONSTITUÍDOS 

SOBRE SAFRA EM FAVOR DE TERCEIRO - CÉDULAS DE PRODUTO 

RURAL - CESSÃO PARA AS EMBARGANTES - ANUÊNCIA - 

DESNECESSIDADE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE PREVIA 

EXPRESSA ANUÊNCIA DO ARRENDATÁRIO - REGISTRO DAS CPR’S NO 

REGISTRO DE IMÓVEIS - OPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS - BENS 

OFERECIDOS EM GARANTIA CEDULAR QUE NÃO PODEM RESPONDER 

POR OUTRAS DÍVIDAS DO EMITENTE - PRODUÇÃO COLHIDA NOS LOTES 

RURAIS QUE ERAM OBJETO DE CONSTRIÇÃO NA AÇÃO DE DESPEJO E 

SOBRE OS QUAIS RECAI A GARANTIA CEDULAR - REIVINDICAÇÃO DA 

TOTALIDADE DOS VALORES CONSTANTES NAS CÉDULAS DE 

PRODUÇÃO RURAL - PAGAMENTO PARCIAL NÃO EVIDENCIADO - RENDA 

DA PROPRIEDADE RURAL - CARÁTER ALIMENTAR - NÃO 

COMPROVAÇÃO - PROVA EXCLUSIVA DO APELANTE, QUE DEVERIA 

ACOMPANHAR A CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO 
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PELA PROVA TESTEMUNHAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO 

PROVIDO”. Conquanto exista previsão na cláusula segunda do contrato de 

arrendamento que o arrendador, ora embargante, poderá dar carta de 

anuência ao emitente em eventual financiamento, observado que ela não é 

proibitiva, in verbis: “CLAUSULA SEGUNDA – Da área total arrendada de 

1.065 hectares, aproximadamente 800 (oitocentos) hás, são considerados 

aptos para agricultura, sendo 265 (duzentos e sessenta e cinco) hás 

constituídos de área de preservação permanente, reserva legal e áreas 

inaproveitáveis ou impróprias para atividade agrícola. Da área apta de 

aproximadamente 800 hás, PODERÁ ser fornecida carta de anuência ao 

Arrendatário para fins de financiamento. A área apta a ser cultivada será 

medida e confirmada através de GPS”. Portanto, as cédulas de produto 

rural são válidas, não havendo o que se falar em nulidade. Na realidade, 

inexiste eficácia quanto ao cumprimento das buscas e apreensões 

atinentes aos grãos da parte embargante, aparentemente legítima a 

procedência deles, devendo ser afastada, todavia, a alegação dele nesse 

item. O fato de a área indicada no contrato de arrendamento ser menor do 

que a assinalada nas CPR’s, percebido que tal questão, dita preliminar, 

confunde-se com o mérito e no momento oportuno será analisado, 

mormente porque, conforme indicação da própria cláusula segunda do 

contrato de arrendamento, transcrita acima, menciona sobre a 

necessidade da confirmação por GPS da área exata a ser declarada 

produtiva. Feitas essas considerações, adentro a pretensão de tutela 

provisória de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida, soam críveis as alegações da parte embargante, 

com aparente probabilidade de sagrar-se vencedor ao final da demanda. 

Isso não afasta eventual crivo que possa ser feito sobre as provas da 

ação cautelar mencionada, mas em demanda própria, não podendo 

servirem automaticamente para o rotularem de estar em conluio com os 

executados ou de ser parte do grupo que está a lesar a exequente, ora 

embargada. Importante destacar as safras para melhor entendimento e 

separação das provas ainda que parcas, mas já produzidas. Da safra 

produzida em 2015/2016. Neste período é incontroverso que os emitentes 

das CPRs produziram na área arrendada pelo embargante, devendo os 

executados efetuar a ele o pagamento de 12.000 mil sacas de soja no 

período mencionado. Além disso, a matrícula de n.° 8.932 e a imagem de 

satélite referente ao mapa de localização da Fazenda Santa Carmem, 

colacionada às p. 01 e 02, identificador n.° 12121910, dão conta da 

existência da área mencionada pelo embargante de 220 hectares com a 

indicação “área plantada”, que teriam sido fruto da produção dele. Por 

sinal, sem financiamento algum da embargada, conforme prometido na 

CPR. Vale mencionar que dos registros nas CPR’s nenhuma constou a 

referida área, sendo objeto delas, mencionadas explicitamente, as 

matrículas n.° 3.857, 8.398 e 1.284 (ID n.° 1102250, processo execução). 

Desse pedaço da propriedade, em média, poderiam ser produzidas cerca 

de 11.000 sacas de soja, empregando os mesmos parâmetros de 

produtividade utilizados nas CPR’s emitidas pelos exequentes, mais ou 

menos 49,236 por hectare, arredondando para 50 sacas de soja por 01 

hectare. Desta feita, ao menos 23.000 mil sacas de soja podem de fato 

pertencer ao embargante, com lastro aparentemente idôneos e legítimos. 

Dos romaneios de entrada de soja dos galpões de armazenamento dos 

armazéns de terceiros, ainda que não condiga com a safra acima descrita, 

superando essa monta, há de lembrar que a tese de fraude contra 

credores indicada pelo exequente, ora embargada, não foi comprovada 

por ação de conhecimento, a dita ação pauliana ou outra apropriada. Calha 

enfatizar, existente apenas ação cautelar de produção antecipada de 

provas, a qual possui natureza reconstrutiva dos fatos pretéritos, sendo 

uma importante etapa no exercício da função jurisdicional. Mas é um meio, 

e não um fim em si mesma, nessa hipótese. Isso está bastante ligado à 

ideia de que a atividade jurisdicional não se destina à mera eliminação de 

dúvidas hipotéticas e simples fatos. Compete que sofra oportuno crivo do 

contraditório e solução judicial para se tornarem verdade para ambas as 

partes. Assim, é necessário que haja ação de conhecimento para 

comprovar a existência de conluio ou fraude entre os envolvidos, 

alcançando o embargante, se assim for o intuito da parte embargada, com 

o fim de desviar bens para não adimplir com o contrato. Da safra 

produzida em 2016/2017. É incontroverso, repiso, tanto nestes embargos 

quanto do processo de execução principal, que houve rescisão do 

contrato de arrendamento da áreas entre o embargante e os executados, 

ipsis litteris, da ação de execução ID 11020266: “(...) DA NOTIFICAÇÃO À 

EXEQUENTE E DO CRIME CONTINUADO. É imperioso destacar a notificação 

extrajudicial recebida pela Exequente. Em outubro de 2016, a Exequente 

recebeu Notificação Extrajudicial de Otavio Behling, (documento incluso 

13) em anexo, relatando a rescisão contratual do arrendamento junto ao 

Executado Wandergleyson Luiz Franca de Carvalho, e que estaria 

assumindo a propriedade”. Visto que a embargada detinha conhecimento 

da rescisão contratual existente entre o arrendador e executado 

Wandregleyson e o embargante Otávio. E, ao que tudo indica, também não 

teria financiado, conforme comprometido nos títulos, a dita safra, que teria, 

segundo a tese, com documentos que possivelmente a confirma, sido 

custeada por conta do embargante. Nesse sentido, as notas de insumos 

agrícolas colacionadas a esta ação, de fato o embargante realizou 

compras para produzir grãos, tais como fertilizantes, adubos e sementes. 

Por consequência, foi colhida soja tocante a este período, grãos estes que 

a empresa exequente, ora embargada, ainda que suspeite da fraude 

contra credores, já detinha conhecimento do distrato mencionado. 

Ademais, outro ponto crucial diz respeito a ausência da carta de anuência 

do embargante aos emitentes das CPR’s com o fito de garantir que a soja 

produzida fosse de fato entregue a ela, obrigando o arrendatário a tanto. 

O que, em regra, é ponto de honra para o credor investir na safra ou 

adquirir a produção. Se a tese do embargante restar comprovada, a soja 

produzida nesse período de 2016/2017, a priori, mesmo vinculadas pelos 

executados nas CPR’s que ele não teria anuído, pode nada ter a ver com 

os executados do processo principal, sendo de sua total propriedade. 

Portanto, demonstrado está o perigo de dano ou do resultado útil ao 

processo, com a urgência inerente, devendo ser suspensa a execução 

dos mandados de busca e apreensão de 24.000 mil sacas de soja em 

nome do embargante, cobertas por documentação de boa aparência, a 

permitir convencimento razoável a respeito. Presentes, assim, os 

requisitos do art. 678 do CPC. Posto isto, hei por bem deferir o pedido de 

tutela provisória de urgência. Determino que sejam suspensos os 

mandados de busca e apreensão de 24.000 mil sacas de soja que possam 

existir depositados em nome do embargante Otávio Behling. Designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de maio de 2018, às 13:00 horas, a 

ser conduzida por este subscritor, lembrando que todos os agentes 

devem cooperar para uma solução de mérito em tempo razoável e ao juiz 

compete promover a conciliação das partes a todo tempo, a teor dos arts. 

6.° e 139, inciso V, do CPC. Cite-se a parte embargada com pelo menos 20 

dias de antecedência, intimando-a ainda a necessária e pessoalmente 

comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte embargante, 

na pessoa de seu advogado, para pessoal e obrigatoriamente também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 
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comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.°, 8.º 

e 9.°, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 

dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial (CPC, arts. 335/342 e 344). Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 16 de março de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001850-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001850-20.2018.8.11.0015 

EMBARGANTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

EMBARGADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA Vistos etc. 

Embargos de terceiro opostos por C. Vale – Cooperativa Agroindustrial em 

desfavor de Lavoura Comercial Agrícola Ltda., ambos qualificados. 

Aduzido ter Otávio Behling, produtor rural, emitido em 29/08/2016 e 

05/10/2016 em favor da embargante as Cédulas de Produto Rural 

Financeira (CPRF) n.° 2204 e 2455, prometendo a entrega de 455.882 kg e 

120.271 kg de soja comercial, safra 2016/2017, de sua lavoura até o dia 

24/02/2017, ou seja, total de 576.153 kg ou 9.602 sacas de soja comercial 

com 60 kg cada. Mencionado que, para concretizar a negociação, Otávio 

Behling deu à embargante em garantia pignoratícia de 1.° grau, em relação 

a CPRF n.° 2204, 683.823 kg de soja; e tocante à CPRF n.° 2455 kg a 

quantidade de 180.407 kg, produzidas em terras de sua propriedade, 

devidamente gravadas no 1.° Cartório de Registro Civil de Imóveis da 

Comarca de Sinop-MT. Sustentado que pagou antecipadamente a Otávio 

Behling a quantia total de R$ 460.922,91 a fim de financiar a plantação de 

soja, safra 2016/2017, considerando a soma das duas CPRF’s emitidas. 

Alegado que todos os insumos da lavoura de soja 2016/2017 foram 

vendidos e faturados em nome de Otávio Behling. Além disso, como 

cooperativa agroindustrial, acompanhou toda a produção efetivada 

exclusivamente por ele. Esposado que toda a produção foi regularmente 

entregue ao embargante, posteriormente sendo vendida para liquidação da 

dívida. Sobre a safra de 2016/2017 não havia qualquer constituição de 

penhor em favor da embargada. Explicado, no que tange a produção da 

safra de soja comercial 2015/2016, que o Sr. Otávio Behling entregou à 

embargante a quantidade de 110.767 kg ou 1.846 sacas de soja 

referentes à safra 2015/2016. Diferentemente da safra de 2016/2017, não 

houve financiamento pela embargante da lavoura de Otávio Behling 

naqueloutra. Ele compareceu espontaneamente para vender o produto 

acima, sem empenho de terceiros. Em pedido de tutela antecipada de 

urgência, requereu a abstenção da prática de qualquer ato de penhora, 

busca e apreensão, remoção ou qualquer ato constritivo nas unidades da 

embargante, em especial a unidade de Santa Carmem-MT. Ao final, pugnou 

o julgamento procedente dos embargos de terceiro, declarando que os 

produtos depositados por Otávio Behling para pagamento das CPRF’s 

vencidas em 24/02/2017 pertencem à embargante, bem como declare que 

os produtos comercializados por ele, safras de 2015/2016 e 2016/2017 

foram vendidos de boa-fé a si, uma vez que inexistiam penhores 

anteriores registrados em favor da parte embargada. Juntou documentos. 

Relatados e examinados. Julgo. Dispõe o art. 674 do Estatuto Adjetivo Civil, 

in verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça deconstrição sobre bens que possua ou sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os 

embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou 

possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - 

o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou 

de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de 

bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da 

alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição 

judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade 

jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real 

para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso 

não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios 

respectivos”. É Luiz Guilherme Marinoni quem conceitua os embargos de 

terceiro como: “demanda que visa a impedir ou livrar de constrição judicial 

indevida de bem cuja posse ou propriedade pertence à terceiro (...). Os 

embargos de terceiro objetivam impedir constrição ilícita ou desembaraçar 

determinado bem de constrição judicial injusta. Tutelam a posse e 

determinado direitos reais de garantia (Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 665)”. Os 

embargos de terceiros possuem a finalidade de livrar o bem ou direito de 

posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi 

injustamente imposta em processo de que não faz parte, e ainda, evitar a 

alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o 

ser. Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

ensinam: “São atos de contrição judicial, passíveis de impugnação pela via 

de embargos de terceiro: a penhora, o arresto, o sequestro, o depósito, a 

alienação judicial, arrecadação, o arrolamento, o inventário, a partilha, a 

hipoteca judicial, busca e apreensão de coisa”. (pág. 1488, Código de 

Processo Civil Comentado, Novo CPC-Lei 13.105/2015, Revista dos 

Tribunais, 2015). Portanto, a ação de embargos de terceiro é remédio 

processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte no 

processo, sofre turbação, esbulho ou ameaça na posse de seus bens por 

ato de apreensão judicial. Desta feita, a embargante é parte legítima para 

atuar no feito, uma vez que teria financiado e posteriormente adquirido 

soja de Otávio Behling, sobre cujo objeto vem sofrendo ameaça de 

constrição de suas produções agrícolas em processo de execução de n.° 

102889-23.2016.8.11.0015. Importante destacar que embora tenha 

advogado pela aplicação do art. 305 do CPC, com fins de fundamentar o 

pedido de tutela com caráter antecedente, entendo para atingir o resultado 

almejado nesta lide, deva ser analisado o pedido de tutela antecipada de 

urgência prevista no art. 300 do Digesto Código Civil. Os fundamentos por 

ele adotados, o pedido, a forma etc. de seu pleito não comporta o caráter 

antecedente da tutela de urgência. Isso porque, a própria natureza dos 

embargos de terceiros, como destacado acima, trata-se de ação de 

conhecimento, e não permite a aplicação deste instituto, no qual é utilizado 

para ações preparatórias. In verbis os ensinamentos de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “A norma explicita os requisitos 

específicos da petição de urgência cautelar requerida antes da 

propositura da ação principal”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

p. 864, Revista dos Tribunais, ano 2015). Importante destacar também a 

essência da medida pretendida, tendo em vista que o embargante busca a 

própria antecipação de seu direito, a suspensão das buscas de soja que 

reputa de terceiro e não dos executados, e não objetiva atos preliminares. 

De outra via, a diferença entre as tutelas de urgência, que exsurge 

primordial, cede à necessidade de uma prestação jurisdicional mais 

efetiva. Por intermédio do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência 

é possível que o juízo possa conceder medida de urgência no lugar de 

outra postulada, desde que presentes os requisitos para concessão. A 

adoção do princípio da fungibilidade decorre do fato de que o importante 

não é o nome do que foi postulado, mas a concreta necessidade da tutela 

jurisdicional pretendida e sua real natureza jurídica. Portanto, em razão da 

fungibilidade existente entre as tutelas de urgência em caráter 

antecedente e urgente, passo a análise do pedido de tutela antecipada de 

urgência. Nesse passo, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 
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Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse condão, de acordo com a 

documentação coligida soam críveis as alegações da parte embargante, 

com aparente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda. 

Isso não afasta eventual crivo que possa ser feito sobre os documentos 

da ação cautelar de antecipação de provas, mas em demanda própria, não 

podendo servirem automaticamente para a rotularem de estar envolvida 

com os executados ou de ser parte do grupo que está a lesar a 

exequente, ora embargada. Importante destacar as safras para melhor 

entendimento e separação das provas ainda que parcas, mas já 

produzidas. Da safra produzida em 2015/2016. Sustentado pela 

embargante que Otávio Behling lhe ofertou para venda 1.846 sacas de 

sojas, referente à safra de 2015/2016. Em razão da ausência de penhor 

rural, comprou-a licitamente., de boa-fé. Embora a parte embargante não 

tenha produzido provas neste quesito, é de conhecimento deste juízo, 

visto a decisão nesta mesma data proferida nos apensos embargos de 

terceiros opostos também por Otávio Behling, na safra mencionada, 

produziu ao menos 11.000 mil sacas de soja e de igual modo, recebeu a 

título de pagamento pela área arrendada aos executados da ação n.° 

1013367-56.2017.811.0015 o equivalente a 12.000 mil sacas de soja. 

Desta feita, ao menos 23.000 mil sacas de soja pertencem a Otávio 

Behling. Desta cota inexiste penhor rural, consoante demonstrados dos 

embargos opostos por ele, à ação de execução e do processo de 

antecipação de provas. Portanto, verossímil afirmar que ele (Otávio) 

poderia regularmente ter e vender a quantidade de 1.846 sacas de soja à 

embargante. Da safra produzida em 2016/2017. De fato existente a 

comprovação da rescisão do contrato de arrendamento da área entre o 

Sr. Otávio Behling e os executados/arrendadores, consoante notificação 

extrajudicial acostada. Conforme as notas de produtos agrícolas 

colacionadas a esta inicial, de fato o embargante forneceu a Otávio 

Behling insumos para produzir soja no período, tais como fertilizantes, 

adubos e sementes. Ademais, existentes CPR’s emitidas por Sr. Otávio 

Behling em favor da parte embargante, na seguinte ordem: a) N.º. 2204, 

emitida em 29/08/2016, safra 2016/2017, 455.882 kg, com vencimento em 

24 de fevereiro de 2017; b) N.º. 2455, emitida em 05/10/2016, safra 

2016/2017, quantidade de 120.271 Kg, vencimento também em 24 de 

fevereiro de 2017. Assim, a tese da parte embargante preambularmente 

demonstrou razoável veracidade. Comprovada a relação jurídica existente 

entre a parte embargante e Otávio Behling, sem os alegados sinais de 

trapaça, seguramente, sustentados na execução, através das notas de 

fornecimento de produtos agrícolas e financiamento da safra, bem como 

das CPR’s emitidas por este em seu favor. Cumpre ressaltar que se a tese 

da embargante restar comprovada, a soja produzida nesse período de 

2016/2017 na fazenda de Otávio Behling, a priori, mesmo que possa ter 

sido vinculado pelos executados nas CPR’s que lastreiam a execução, 

pode nada ter a ver com os referidos executados do processo principal, 

sendo devidas pelo negócio documentado sem aparência nítida de ilicitude 

capaz de desvanecer por enquanto a tese expendida. Portanto, 

demonstrado está o perigo de dano ou do resultado útil ao processo, com 

a urgência inerente, em caso de ser concretizada a busca e apreensão de 

produtos de terceiros, devendo ser suspensa a execução dos mandados 

de busca e apreensão das sacas de soja em nome da embargante. 

Presentes, assim, os requisitos do art. 678 do CPC. No entanto, essa 

suspensão não tem como ser absoluta e nem nos termos genéricos 

requeridos, a impedir, se tiver essa indevida amplitude, a consecução dos 

próprios atos da Justiça a serem levados a cabo pelos senhores oficiais 

de justiça na execução apensa. Pois a embargante, ao contrário do que 

pensa e comportou, por seus prepostos à frente dos senhores oficiais de 

justiça, não está acima da Lei. Aliás, se não comete ato ilícito algum não 

tem porque se prevenir dos servidores da justiça, criando obstáculos 

indevidos que podem caracterizar atos de desobediência, como 

certificado por eles na ação executiva. Destarte, a suspensão tem que se 

limitar à soja antes mencionada de 9.602 (safra 2016/2017) + 1.846 

(2015/2016) sacas de soja de 60 Kg cada, a perfazer 11.448 sacas. Por 

último, apenas para fins de evitar confusão no sentido comum do termo, 

registro que o senhor oficial de justiça que está atuando no feito 

executivo, sendo xará deste subscritor, chama-se Valter Mortelaro Lopes 

e não Walter Tomaz da Costa, conforme se confundiu a embargante, mas 

sem qualquer consequência prática por enquanto. Posto isto, hei por bem 

deferir o pedido de tutela provisória de urgência. Determino que sejam 

suspensos os mandados de busca e apreensão de sacas de soja que 

esteja em nome de Otávio Behling e C. Vale – Cooperativa Agroindustrial 

na quantidade acima definida. O que sobejar a isso, porventura nos 

armazéns da embargante depositada em nome dos executados, deve, sim, 

ser buscada e apreendida até o último caroço até o limite para satisfazer a 

obrigação deles na execução apensada por enquanto hígida. Designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de maio de 2018, às 13:30 horas, a 

ser conduzida por este subscritor, lembrando que todos os agentes 

devem cooperar para uma solução de mérito em tempo razoável e ao juiz 

compete promover a conciliação das partes a todo tempo, a teor dos arts. 

6.° e 139, inciso V, do CPC. Cite-se a parte embargada com pelo menos 20 

dias de antecedência, intimando-a ainda a necessária e pessoalmente 

comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte embargante, 

na pessoa de seu advogado, para pessoal e obrigatoriamente também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.°, 8.º 

e 9.°, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 

dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial (CPC, arts. 335/342 e 344). Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT- MT, 16 de março de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124137 Nr: 3350-22.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GHISLERI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 
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que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79017 Nr: 7370-95.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/RS

 [...] Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição. Acerca do pleito de inclusão do nome 

da executada nos cadastros protetivos de crédito, convém ressaltar que 

tal pretensão é acolhida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 782, 

§3º, razão pela qual defiro. Assim, expeça-se certidão de dívida para fins 

de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, eis que é da parte 

interessada a responsabilidade pelo ato e pagamento dos encargos. 

Noutro vértice, no regular exercício correicional permanente, observado 

que houve lançamento indevido, inadvertido ou propositado, não importa, 

de uma sentença resolutiva de mérito no Sistema Informatizado Apolo do 

TJMT neste processo, no dia 11/12/2015. No entanto, as partes e o objeto 

não os mesmos, nem a codificação da sentença lançada estão corretos. 

Na verdade, uma sentença entre HSBC BANK BRASIL S/A em face de 

CARLOS ANTÔNIO TROMBETTA e COMPENSADOS ÂNGELA LTDA, de 

indeferimento da inicial por falta de emenda da inicial, mas lançada como 

resolução de mérito. De todo modo, sem embargo de tais defeitos, 

determino o cancelamento do lançamento no sistema Apolo, visto que o 

processo seguiu seu tramite regular, a demonstrar que não é uma 

sentença referente aos autos e nem teria como ser. Faculto a parte 

exequente, apresentar aos autos, certidão de imóveis existentes em nome 

da parte executada. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 197238 Nr: 342-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO STAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 [...]INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525 do aludido Codex.Caso a parte executada não apresente 

embargos no prazo legal, certifique-se , intimando-se a parte exequente 

para, em 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência, requerendo oque mais for de direito.Inteligência específica 

do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações 

operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso - CNGC.Não havendo a 

efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo a ser liberado, 

defiro subsidiariamente a pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução acima anotado. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino 

seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas à parte credora para se 

pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o bem constritado, penhore-se, 

mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, inclusive 

acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2º do CPC. Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à 

espécie, por força no art. 711, parágrafo único do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada.Por fim, restando infrutífera as 

diligências acima, defiro o pleito de penhora na boca do caixa da empresa 

executada Rio Móveis, localizada na unidade auto qualificada na 

contestação. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39659 Nr: 3115-65.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ZANOLLI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 [...] NTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada não apresente 

embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte 

exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias. Consigno a desnecessidade de expedição de ofício às 

Cooperativas de Créditos Sicredi, Unicred e Sicood, uma vez que estas 

estão abrangidas pelo sistema Bacenjud. Não sendo requerida a 

adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de alienação pela 

forma indicada, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o andamento dos autos, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80647 Nr: 8956-70.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, indefiro o pedido.Por fim, restando infrutífera as diligências 

acima, defiro a pesquisa no sistema INFOJUD, de modo a obter as 03 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada.Com a 
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resposta, determino que as informações oriundas da Receita Federal 

sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo de 

justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163592 Nr: 11507-47.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido em comento, de modo a determinar a 

realização das pesquisas nos sistemas mencionados, bem como a 

expedição de ofício ao Serasa solicitando informações acerca do 

endereço da parte executada. Cumpra-se com urgência, uma vez que se 

trata de processo inserido nas Metas do CNJ.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 151176 Nr: 12284-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

E CRÉDITO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A - OAB/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:OAB/MT 

16.940-A

 Vistos etc.

 Sobre a impugnação de p. 98/109, e documentos de p. 100/114, 

respeitando a dialeticidade, diga a parte exequente em 10 dias.

Indefiro, no mais, o pedido para que sejam as intimações feitas pela via 

postal ao nobre advogado, patrocinador da causa, devendo serem 

realizadas em nome dele, entretanto, por meio eletrônico ou órgão oficial, 

conforme preconizado pelo art. 272 do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83866 Nr: 1353-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO TAVARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V2 TIBAGI FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA NÃO-PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do exequente de modo menos oneroso para o executado 

(art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a penhora de 

dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada V2 Tibagi 

Fundode Invest. em Direitos Creditórios Multicarteira não – padronizado, 

inscrita no CNPJ nº 08.139.961/0001-93, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 1.592,89 (um mil quinhentos e noventa e dois 

reais e oitenta e nove centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a 

este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525 do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se , intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, 

apresentar conta bancária para a respectiva transferência, requerendo 

oque mais for de direito.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10, dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196837 Nr: 18537-65.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCRESED TRANSPORTES LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 [...]

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Transcresed Transportes Ltda. - EPP e Leonardo Crestani 

Júnior na ação de revisional de contrato e nos embargos à execução 

ajuizados em face de HSBC Bank Brasil S/A., para revisionar a cláusula 

tocante aos juros remuneratórios, reduzindo a taxa anual contratada de 

34,49% para 23,2% ao ano, correspondente a 1,7539% ao mês, que deve 

ser aplicada nos recálculos da execução apensa, a seguir seu trâmite 

nesta linha remuneratória do capital ora definida.

No mais, mantidas as demais condições da Cédula de Crédito Bancário tal 

como contratada, a cujo título sem mácula reconheço eficácia executiva.

 Sucumbência recíproca em parcelas consideráveis, pelo que impõe a 

condenação pro rata (meio a meio) das custas e despesas judiciais, além 

dos honorários advocatícios da parte ex adversa, que fixo em 15% sobre 

o acertado valor da ação executiva, após recalculado, a serem repartidos 

(7,5%), contudo assumindo cada qual os honorários do seu patrono neste 

percentual, na forma do art. 85, § 2.° e incisos, do CPC.

Entretanto, cabe ressalvar que os autores, embargantes e executados 

moveram duas ações – nessa ordem, a revisional e os embargos – a 

combater a mesma execução, sendo que poderiam ter agregado todas as 

teses numa só causa, e não as repartido entre ambas, numa confusão de 

defesa e ataque que poderia ser evitada a bem da economia e da 

celeridade processual.

 Logo, estes devem arcar sozinhos com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de uma delas.

Como a primeira ajuizada foi a ação revisional, nesta a sucumbência será 

repartida, pro rata, na forma condenada. Já nos embargos, a princípio, 

desnecessários, se na outra ação tivessem sido arguidas todas as teses 

possíveis que tivera intenção e que lhe era possível, a parte embargante 

arcará com a totalidade da verba sucumbencial, com arrimo ainda na 

princípio da causalidade.

[...]

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261583 Nr: 4638-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TRAJANO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH - OAB:MT/ 

13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782-MT

 Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. Mesmo oportunizado ao 

autor justificar sua ausência na audiência, uma precaução salutar da 

douta colega antecessora, mas que não tem previsão legal, ainda assim, 

mais uma vez, o autor somente alegou. Nenhuma demonstração a respeito 

de que estava colhendo banana, nem mesmo uma nódoa respectiva, o que 

leva ao inacolhimento de suas justificativas. Razão pela qual, de acordo 

com o art. 334, § 8º, do CPC, praticou ato atentatório a dignidade da 

justiça, devendo ser multado em 2% do valor da causa em prol do Estado 

de Mato Grosso, a ser intimado a respeito. Tanto tinha ciência da ação que 

a contestou posteriormente sem outro qualquer ato intimatório judicial. 

Assim, pelas mesmas razões sobreditas, aplico-lhe multa também de 2% 

sobre o valor da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, a ser 

intimado a respeito. Do Malgrado o prenúncio de possível defesa tardia, já 

tendo se manifestado o requerido nesse sentido, sobre tal diga a parte 

autora em 15 dias. Sequente, cumpridas as determinações supra, 

conclusos. Por fim, quanto à petição de p. 91/94, em vista da multa ao 

autor ora aplicada, nessa parte está acatada, como seria mesmo sem ter 

advogado em tal sentido. A respeito de que a contestação deve advir 

depois da audiência de conciliação, o que é verdade, está na Lei, dita 

audiência foi realizada sem êxito pelo termo de p. 44, no dia e hora 

designados. Tanto que o réu contestou posteriormente. Portanto sua 

argumentação nesse sentido não tem lastro na realidade processual. Isso 

porque esta audiência foi marcada por conta do art. 139, inciso V, do CPC, 

não prejudicando a solenidade de conciliação que as partes não se 

interessaram. Dito argumento, no sentido de restabelecer o prazo para 

contestar, apesar de sedutor, não encontra guarida no trâmite do 

processo, conforme já explanado. Destarte, indefiro, nessa parte, os 

pedidos contidos na petição de p. 91/94. Defiro a juntada de 

substabelecimento. Anote-se para fins das intimações devidas. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247633 Nr: 16911-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MOREIRA LEAL, TELMA REGINA 

MURILHO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, para que 

no prazo de 05 dias, ante o bloqueio ínfimo realizado, nos termos da 

r.decisão de fls.69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110695 Nr: 3045-72.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO RUBEN BRACHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à pesquisa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 224700 Nr: 2573-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL NATARI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias, ante o bloqueio ínfimo realizado, nos termos da r.decisão de 

fls.85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89177 Nr: 6572-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, ROBERTO 

CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433

 Ante as informações apresentadas, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198222 Nr: 1173-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRO FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18.798/MT, GABRIELA BENINE SALICIO - OAB:18244/MT, 

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTE - OAB:18.806/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, Nathalia 

Alexandre Ramos Galvan - OAB:15.044/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito.(...). Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255522 Nr: 1158-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLA PRISCILA PRASS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da restrição às fls.46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250108 Nr: 18363-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELDON RICARDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. Ausente o requerente, que 

peticionou às p. 102/104, arrogantemente não cooperando para solução 

de mérito em prazo razoável, em nítida afronta, dentre outros, do art. 6º do 

CPC. De todo modo, determino que o Banco Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. reapresente o saldo devedor do 

contrato, em 03 dias, extirpando as parcelas 14 a 19, já incluídas no 

calculo de p. 51, adimplidas pelo comprovante de pagamento de p. 54. Se 

o requerente não apresentar o calculo no referido prazo, autorizado 

restará ao requerido apresentar o seu e fazer o recolhimento de todo o 

saldo devedor em até 05 dias. Seja aquele que o banco porventura 

apresentar, seja o que ele subsidiariamente, se for o caso, calcular. 

Situação sui generis em que houve a purgação da mora parcialmente, 

autorizada pelo juízo, de cuja decisão não houve regular insurgência. Está 

preclusa. De ver que o veículo se encontra com o requerido, restituído 

judicialmente, também sem resistência do banco. Cumpridas as diligências 

ou decorridos os prazos, conclusos. Saem os presentes intimados. 

Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183224 Nr: 4231-91.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME DIAS DO SACRAMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCILIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 Isto posto, rejeito as preliminares arguidas, e julgo improcedentes os 

pedidos iniciais, com resolução de mérito, estribado no que dispõe o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora a pagar 

custas, despesas processuais, assim como honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro no mínimo legal de 10% sobre o valor atribuído à 

causa, tendo em vista as disposições dos arts. 82, 84 e 85 do CPC. 

Todavia, sua condenação será suspensa por até 05 anos, quando restará 

prescrita, se a parte contrária não demonstrar nesse ínterim que sua 

c o n d i ç ã o  e c o n ô m i c o - f i n a n c e i r a  t e n h a  s u p e r a d o  a 

hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Por fim, 

determino seja encaminhada cópia integral da presente demanda ao 

INCRA, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias que o caso 

requer.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 15 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR CABRAL DA SILVA (AUTOR)

HAROLDO MAINARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA MELISSA SCHAURICH MARQUES OAB - PR81040 (ADVOGADO)

NELSON JOAO SCARPIN OAB - PR0051441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO MAINARDES (RÉU)

ITAMAR CABRAL DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA MELISSA SCHAURICH MARQUES OAB - PR81040 (ADVOGADO)

NELSON JOAO SCARPIN OAB - PR0051441A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001372-46.2017.8.11.0015 

AUTOR: ITAMAR CABRAL DA SILVA, HAROLDO MAINARDES RÉU: 

HAROLDO MAINARDES, ITAMAR CABRAL DA SILVA Vistos etc. A parte 

requerida/reconvinte pugnou a concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo. Ausente à 

qualificação profissional, estado civil do requerido e o valor da causa, nos 

termos do art. 319, incisos II e V, do CPC, bem como não foi acostada a 

declaração de hipossuficiência. Portanto, DETERMINO a emenda da 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu 

indeferimento, pela inobservância do art. 319, e a teor dos arts. 321 e 485, 

inciso I, todos do aludido Codex. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

preclusão. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os autos 

conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 16 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002012-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT4720/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1002012-15.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CAMILO FERREIRA NETO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De ver que o presente feito foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, visto que a matéria que se trata 

a ação, cuja competência é exclusiva da Vara Especializada da Fazenda 

Pública – 6ª Vara Cível, tendo o Município de Sinop-MT e o Estado de Mato 

Grosso no polo passivo. Isto posto, não sendo competência deste juízo, 

determino seja o feito redistribuído para lá sem demora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 16 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009735-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (RÉU)

NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e artigo 1.205 da 

CNGCGJ/MT, que intimo os advogados das partes para, no prazo legal, 

manifestar e requerer o que entender de direito sobre o Laudo Pericial, 

juntado aos autos nos documentos Id 12253444 e 12253441 , nos termos 

do art. 477, § 1º.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008088-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO SCHNEIDER (DEPRECADO)

ROSANE REMPEL SCHNEIDER (DEPRECADO)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento ID 
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12187878, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do autor para, no prazo de 05 dias, 

proceder a juntada nos autos da guia de diligência do Oficial de Justiça, a 

qual deve ser emitida no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) -> Emissão de Guias Online -> Diligência -> 

Emissão de Guia de Diligência, indicando o número do processo e o 

endereço do requerido, conforme disposto no Prov. n. 07/2017-CGJ, para 

posterior expedição do mandado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 310555 Nr: 14973-39.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIOVANELLI HUCK, ELCIO HUCK, DELCIO HUCK, 

MARCELO HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Vistos em correição.

Processo concluso após o início do período correicional (01.9.2017 - 

Portaria nº 02/2017), pendente de triagem e organização para posterior 

análise e impulso necessário.

Não obstante, considerando que, em consulta realizada hoje (23.10.2017) 

ao Sistema de Inspeção e acompanhamento de Produção (SIAP), 

constata-se a existência de 391 (trezentos e noventa e um) processos 

conclusos há mais de 53 (cinquenta e três) dias no gabinete, ainda não 

correicionados, restando apenas 07 (sete) dias úteis para o término da 

correição ordinária de 2017, em observância ao artigo 12 do CPC, 

determino, por ora, a triagem e organização dos presentes autos, para 

análise oportuna, após o período correicional.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 76293 Nr: 4705-09.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 495), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 26.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Não obstante as razões esposadas pelo executado em 05.9.2017 (fls. 

488/492), o bem imóvel oferecido em caução pelo devedor é inidôneo à 

garantir a execução, porquanto encontra-se registrado em nome de 

“Ivanildo Ramos Vieira”, conforme cópia da matrícula do imóvel (f. 490).

Diante disso, derrogo a decisão proferida em 21.3.2017 (f. 482), rejeito a 

garantia oferecida em caução e determino ao exequente, em 05 (cinco) 

dias, apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como 

promover os atos e diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169654 Nr: 4659-10.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DE LIMA MORAES, ANDERLEY 

FREITAS, VANESSA DE LIMA MORAES, DANIELE FABIANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Diante do exposto, conheço dos embargos para sanar a omissão contida 

nas decisões proferidas em 20.6.2017 (f. 280) e 23.6.2017 (f. 285), 

porém, rejeito o pedido de reconsideração formulado pelo embargante em 

13.3.2017 (fls. 266/270), mantendo a decisão proferida em 28.10.2016 (f. 

259) em todos os seus termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 102790 Nr: 9795-27.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, 

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, ANTONIO GIBRAN FARIAS - OAB:48.417 PR, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA D' AVILA OLIVEIRA 

- OAB:PR/28.200, DANIELA SEEFELD WERNER - OAB:7839-B/MT, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS ADRIANO 

BOACALAN - OAB:9.566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 627), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento se sentença onde os autos vieram 

conclusos em 02.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, acolho a impugnação aos cálculos apresentada pelo 

exequente em 02.10.2017 (fls. 620/622) e determino ao contador judicial, 

em 05 (cinco) dias, retificar os cálculos elaborados em 15.6.2016 (fls. 

618/619), quanto a data inicial de incidência dos juros aos danos morais (f. 

485v), observando, ainda, acerca da multa prevista no art. 526, § 2º, do 

CPC, conforme já determinado em 03.3.2017 (f. 612).

 Elaborados os cálculos, delibero ouvir as partes, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 31338 Nr: 2005-65.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE VAREA FERREIRA, MARCIA ELIANE VAREA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 A postulação apresentada pelo executado e pelo terceiro Ederval Pereira 

da Silva em 07.4.2017 (fls. 375/377) caracteriza, em verdade, manifesto 

abuso do direito de defesa e constitui expediente nitidamente protelatório, 

razão pela qual, rejeito o pedido por eles formulado e, com fundamento 

nos artigos 80, III, IV, V e VII e 81, todos do CPC, condeno-os ao 

pagamento de multa, por litigância de má-fé, equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual reparação 

material, a ser perseguida em ação própria.Com estas razões, defiro o 

pedido formulado pelas exequentes em 02.3.2017 (fls. 349/352) e, com 

fundamento no artigo 538, caput, § 3º c.c. 536, § 4º, do CPC, determino a 

intimação do executado e do terceiro Ederval Pereira da Silva, na pessoa 

do seu advogado (CPC, art. 513, § 2º, I) para, em 15 (quinze) dias, 

desocuparem voluntariamente o imóvel denominado “Data nº 01, da quadra 

nº 13, com a área remanescente de 326,40m² (trezentos e vinte e seis 

metros e quarenta centímetros quadrados), situado no setor residencial 
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norte” [sic], descrito na matrícula nº 15.759 do CRI local (f. 12).Decorrido o 

prazo, não havendo a desocupação voluntária, expeça-se mandado de 

imissão de posse, requisitando, se necessário, força policial, inclusive, 

com ordem de arrombamento, mercê dos artigos 538, caput, § 3º e 536, §§ 

1º e 2º, do CPC, advertindo o executado, desde já, nos termos dos artigos 

77, IV e § 1º, 536, § 3º, 772, II e 774, IV, parágrafo único, do mesmo 

código.Promova-se a exclusão do nome do advogado Orlandir Da Rold, 

OAB/MT 7.184-B, das futuras publicações, mantendo apenas o nome do 

advogado Ercio Erno Ketzer, OAB/MT 5072 como patrono do executado, 

mercê do substabelecimento, sem reservas, protocolado em 02.02.2017 

(f. 374).Juntem-se os Acórdãos julgados na Apelação nº 27751/2017 e no 

RAI nº 1008880-88.2017.8.11.0000. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226269 Nr: 3489-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GUERINO & CIA LTDA-ME, JORGE GUERINO, 

IVONETE MENDONÇA GUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o Exequente para, em 05 dias, querendo, 

manifestar-se acerca da petição juntada às fls. 183/187.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 23751 Nr: 1485-42.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTÔNIO TEDESCO, SIRLEI TERESINHA JUNG 

TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo os advogados das partes de que foi designado 

o dia 9 de abril de 2018, às 18h00, para o início dos trabalhos da perícia 

contábil, cuja instalação se dará na Secretaria da Segunda Vara Cível 

desta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174455 Nr: 9869-42.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIOVANELLI HUCK, MARCELO HUCK, ELCIO 

HUCK, DELCIO HUCK, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO as partes do retorno dos autos da Segunda 

Instância, que a sentença/acórdão do TJMT transitou em julgado em 

01/03/2018 (f. 465) e que, se nada for requerido, após 30 (trinta) dias, os 

autos serão remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, nos 

termos dos Provimentos n. 12/2017-CGJ/MT e 15/2017-CM/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 182888 Nr: 3876-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES, NADIR KOCH 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) EDUARDO MACHADO a DEVOLVER os autos em 

Cartório no prazo de 03 (três) dias, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 288444 Nr: 1338-88.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JORGE MEINCKE, JANE ADRIANI 

MEINCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22135/B, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site do 

TJ/MT; após enviar comprovante de pagamento para posterior expedição 

do mandado. A carta precatória será devolvida à comarca de origem se a 

parte intimada permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias (art. 393 da 

CNGCGJ/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 18205-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que a petição protocolada a seguir "Documento 

pendente de Juntada: Petição Inicial protocolado em: 13/03/2018 às 

18:27:58 pelo PEA sob nº 320916" está indisponivel para materialização, 

em razão disso, INTIMO a parte que efetuou tal protocolo para que o faça 

novamente, com os devidos anexos, em 05 dias, bem como para no 

mesmo prazo,manifestar-se acerca da certidão de f. 100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74159 Nr: 2547-78.2006.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que foi constatado uma falha na paginação destes 

autos, razão pela qual procedo à renumeração a partir das f. 355, 

utilizando o carimbo de folhas da 2ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275782 Nr: 13571-54.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARES ANDRETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NUNES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT T, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 

dias, se manifestar acerca da correspondência devolvida, bem como dar 

prosseguimento ao feito, lembrando que a expedição de edital somente se 

dará, após, esgotados todos os outros meios de citação contidos no CPC. 

Por fim, caso requeira (em novos pedidos) cumprimento por mandado ou 

carta precatória, deverá, concomitantemente, recolher a guia de diligência 

ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74156 Nr: 2540-86.2006.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRACEL ROSMANN - 

OAB:8265-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno destes autos da 2ª Instância com o 

TRANSITO EM JULGADO, remeto-os à INTIMAÇÃO das partes para, no 

prazo de 05 dias, querendo, manifestarem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 8437-32.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A S QUINELATO, APARECIDA SCARPE QUINELATO, 

BELMIRO QUINELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ELIZA ALESSANDRA 

QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7979-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno destes autos da 2ª Instância com o 

TRANSITO EM JULGADO, remeto-os à INTIMAÇÃO das partes para, no 

prazo de 05 dias, querendo, manifestarem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123187 Nr: 2361-16.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS PEREIRA DUTRA, FABIANO NOVAES STEFANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE JOHANN, ADEMIR AFONSO 

ROCKEMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela parte requerente às 

fls. 274/285 foi protocolado no prazo de lei, acompanhado da guia de 

preparo devidamente recolhida.

 Certifico nos termos da legislação vigente e Provimento 056/07–CGJ/MT, 

que remeto estes autos ao cumprimento a fim de intimar o(a) advogado(a) 

do(a) requerido(a) para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

apresente contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74159 Nr: 2547-78.2006.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno destes autos da 2ª Instância com o 

TRANSITO EM JULGADO, remeto-os à INTIMAÇÃO das partes para, no 

prazo de 05 dias, querendo, manifestarem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74160 Nr: 2548-63.2006.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265, TERESINHA FERREIRA ALVES - OAB:9399/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno destes autos da 2ª Instância com o 

TRANSITO EM JULGADO, remeto-os à INTIMAÇÃO das partes para, no 

prazo de 05 dias, querendo, manifestarem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 259073 Nr: 3123-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante disso, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, 

converto a Ação de Busca e Apreensão em Execução para Entrega de 

Coisa Certa e determino a citação do executado para, em 15 (quinze) dias, 

cumprir a obrigação (entregar os veículos trator Scania 

T113H4x2360TRA/C, placa BXF7978; reboque SR/Randon SR CA, placa 

KEF6424; e reboque SR/Randon SR CA, placa 6414), nos termos do art. 

806 do CPC.Observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 806, § 2º, e 807 

do CPC.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 256988 Nr: 1940-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA., 

CLEITON REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA LAVA CAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 
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OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 24.10.2017 (f. 35), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 

24.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em 06.12.2016 (f. 27) foi determinada a citação 

da executada para pagamento, em 03 (três) dias, não obstante, a 

executada, devidamente citada em 15.3.2017 (f. 30v), quedou-se inerte, 

não efetuando o pagamento da dívida.

 Diante disso, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do 

CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 27.9.2017 (f. 33) e 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes 

em contas bancárias da executada “Claudio Pereira da Silva Lava Car - 

Me”, CNPJ nº 10.855.535/0001-06, até o limite de R$ 6.797,97 (seis mil, 

setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), conforme 

cálculo elaborado em 25.01.2016 (f. 19), observando-se o disposto nos 

arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a tentativa de indisponibilidade de 

dinheiro, com fundamento no art. 835, IV, do CPC, determino a penhora de 

eventuais veículos registrados em nome da executada através do sistema 

“Renajud”, observado o limite do crédito exequendo (R$ 6.797,97).

 Frustradas as medidas acima, à luz do art. 830 do CPC, determino a 

apreensão, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do débito, observando-se o disposto nos arts. 835, VI e 838 do 

CPC.

Após, realizadas as medidas e restando saldo remanescente, determino à 

exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada dos cálculos 

da dívida, bem como promover os atos e diligências que lhe incumbem.

 Por fim, indefiro o pedido da exequente de “bloqueio via sistema Renajud 

em nome da executada, para o grave junto Cartórios imobiliários do 

Estado”, por ausência de amparo legal.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162297 Nr: 10040-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:18941/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 19.10.2017 (f. 121), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 

19.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário.

 Em prosseguimento, diante do desinteresse da exequente (fls. 117/118) 

nos imóveis penhorados em 11.7.2017 (f. 106), determino a baixa das 

respectivas penhoras realizadas.

 Por conseguinte, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 

854 do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 12.9.2017 (fls. 

117/120) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias do executado “Estanislau Luiz Chapa”, 

CPF nº 476.288.719-68, até o limite de R$ 15.374,42 (quinze mil, trezentos 

e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme último 

cálculo elaborado em 12.6.2014 (f. 72), observando-se o disposto nos 

arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a tentativa de indisponibilidade de 

dinheiro, à luz do art. 830 do CPC, determino a apreensão, avaliação e 

remoção de tantos bens quantos bastem para satisfação do débito, 

observando-se o disposto nos arts. 835, VI, 838 e 782, § 2º, do CPC.

Por fim, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, determino a inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos SPC 

e SERASA.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 232601 Nr: 7206-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 12.8.2016 (f. 37) que determinou a 

intimação do executado para pagamento, nos termos do art. 523, “caput” e 

§ 1º, do CPC.

Não obstante, o executado, devidamente intimado pelo oficial de justiça (f. 

44), quedou-se inerte, conforme certificado pela escrivã em 26.10.2016 (f. 

45).

 Diante disso, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do 

CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 14.11.2017 (fls. 52/58) 

e determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes 

em contas bancárias do executado “Pedro de Carvalho Bernardes Neto”, 

CPF nº 698.438.481-87, até o limite de R$ 5.889,22 (cinco mil, oitocentos e 

oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme cálculo elaborado 

em 01.10.2017 (f. 58), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 

da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando negativa ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, com 

fundamento no art. 835, IX, do CPC, determino a penhora das quotas 

sociais da empresa “Projetar Arquitetura e Urbanismo Ltda. – ME”, CNPJ nº 

19.356.060/0001-70, pertencentes ao executado “Pedro de Carvalho 

Bernardes Neto”.

 Outrossim, à luz do art. 861, do mesmo código, determino à representante 

legal da empresa “Projetar Arquitetura e Urbanismo Ltda. – ME”, “Renata 

Kelen Rodrigues Ferreira de Carvalho Bernardes”, CPF nº 704.165.831-72, 

em 03 (três) meses, apresentar balanço especial na forma da lei, oferecer 

as quotas ou as ações aos demais sócios, se houver, observando o 

direito de preferência legal ou contratual, ou não havendo interesse dos 

sócios na aquisição das ações, proceder à liquidação das quotas ou das 

ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 183664 Nr: 4700-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GHELLER NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GHELLER NETO - 

OAB:RS-22.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 94), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de embargos à execução onde os autos vieram conclusos 

em 02.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua 

análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, diante da ausência injustificada do embargante à 

audiência de tentativa de conciliação realizada em 12.9.2017 (f. 92), com 

fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, condeno-o ao pagamento de 

multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor do 

Fundo de Apoio ao Poder Judiciário (Estado de Mato Grosso).

Por conseguinte, determino ao embargante, em 05 (cinco) dias, comprovar 

o depósito referente ao valor dos honorários do conciliador/mediador na 

conta única do TJMT, conforme determinado em 02.5.2017 (f. 90), sob 

pena de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 

77, IV, § 1º, do CPC.

 Por fim, com fundamento no artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, 

em 15 (quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova, bem como as questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito.
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Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 98648 Nr: 5674-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO PAULATTI, JANETE TERESINHA 

FELIZARDO PAULATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIRE FELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA FERDINANDO VAREA - 

OAB:1064/MT, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588/MT, JOSÉ 

FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:5429-A, PAULO SERGIO 

DANIEL - OAB:OAB/ MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 defiro o pedido formulado pelos exequentes em 30.8.2017 (f. 359) e 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes 

em contas bancárias da executada “Senire Feles dos Santos”, CPF nº 

985.175.971-68, até o limite de R$ 46.679,99 (quarenta e seis mil, 

seiscentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme 

cálculo elaborado em 31.8.2017 (fls. 359/363), observando-se o disposto 

nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC. 

Restando infrutífera a indisponibilidade de dinheiro, determino a suspensão 

do processo, pelo prazo de 01 (um) ano e, em observância ao art. 921, III, 

§ § 1º a 5º do CPC, decorrido o prazo de 01 (um) ano, sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados, 

iniciando-se, a partir de então, o prazo de prescrição intercorrente. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos após o prazo de suspensão, digam 

as partes, em 15 (quinze) dias, após, venham conclusos. Por fim, 

proceda-se o devido cadastramento do advogado do executado junto ao 

sistema “Apolo” e na capa dos autos, conforme procuração (f. 352). 

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 79621 Nr: 7972-86.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO J. JACOBS (MERCADO CENTRAL), 

RINALDO JOSÉ JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 239), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 20.9.2017 

e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso 

necessário.

 Dando prosseguimento, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 

1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 15.8.2017 

(f. 238) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias dos executados “Rinaldo J. Jacobs 

(Mercado Central)”, CNPJ nº 36.876.159/0001-11 e “Rinaldo José Jacobs”, 

CPF nº 063.616.918-96, até o limite de R$ 18.281,29 (dezoito mil, duzentos 

e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), conforme cálculo elaborado 

em 11.11.2014 (f. 119), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 

517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, 

determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada 

dos cálculos da dívida, visto que a última foi apresentada em 11.11.2014 

(f. 119), bem como promover os atos e diligências que lhe incumbem, 

indicando bens dos devedores, passíveis de penhora ou, não havendo 

bens, manifestar-se nos termos do art. 921, III, do CPC.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 215997 Nr: 15653-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON LUCAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 24.10.2017 (f. 70), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 

24.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário.

 Dando prosseguimento, considerando que o executado, devidamente 

citado para pagamento em 15.5.2017 (f. 62v), quedou-se inerte, em 

observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do CPC, defiro o 

pedido formulado pela exequente em 29.8.2017 (f. 64) e determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes em contas 

bancárias do executado “Dilson Lucas de Araújo”, CPF nº 429.335.441-72, 

até o limite de R$ 11.653,22 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais 

e vinte e dois centavos), conforme cálculo elaborado em 01.7.2017 (fls. 

66/69), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da 

CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a tentativa de indisponibilidade de 

dinheiro, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha 

atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e 

diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173463 Nr: 8671-67.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CESAR PADOVAN, MICHELLE ALPINO 

BITTENCOURT, MATEUS ALPINO PADOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA - OAB:185649

 Reporto-me à decisão proferida em 23.10.2017 (f. 173), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 23.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 

1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pelos exequentes em 

07.4.2017 (fls. 168/169) e determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros porventura existentes em contas bancárias da executada 

“Passaredo Transportes Aéreos Ltda.”, CNPJ nº 00.512.777/0001-35, até 

o limite de R$ 55.466,71 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e 

seis reais e setenta e um centavos), conforme cálculo elaborado em 

07.4.2017 (fls. 170/171), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 

517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, com 

fundamento no art. 835, IV, do CPC, determino a penhora de eventuais 

veículos registrados em nome da executada através do sistema “Renajud”, 

observado o limite do crédito exequendo (R$ 55.466,71).

Ainda, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, determino a inclusão do 

nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos SPC 

e SERASA.

Não obstante, indefiro o pedido da exequente de “expedição de ofício as 

operadoras de cartão de crédito, determinando o bloqueio dos valores 

constante nesta execução e transferência para estes autos”, por 

ausência de amparo legal.

 Por fim, realizadas as medidas acima e restando crédito remanescente, 

determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada 

dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e diligências que lhe 

incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 159488 Nr: 6786-52.2011.811.0015
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 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GHELLER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - OAB:43434/PR, LILIANE ANDREA 

DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 108), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 

02.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário.

Dando prosseguimento, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 

1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 14.6.2017 

(fls. 93/97) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

porventura existentes em contas bancárias do executado “João Gueller 

Neto”, CPF nº 414.773.750-15, até o limite de R$ 97.321,58 (noventa e sete 

mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme 

cálculo elaborado em 01.5.2017 (fls. 98/99), observando-se o disposto 

nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, com 

fundamento nos arts. 835, XIII e 860 do CPC, determino a penhora de 

eventual crédito do executado nos autos (processos nºs. 

3478-14.2012.8.21.0138 e 2513-31.2015.8.21.0138) tramitando perante o 

juízo da Vara Judicial Única, da Comarca de Tenente Portela/RS, mediante 

averbação no rosto dos autos.

Comunique-se o referido juízo acerca desta decisão, solicitando 

informações de eventual crédito já existente nos referidos autos.

 Com a resposta, dê-se vista à exequente por 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74341 Nr: 2738-26.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR JORGE KAMCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIB MARTINS DE SOUZA, MARLUCE 

FERREIRA DE SOUZA, DENILSON REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, DEFENSORIA PUBLICA ZÉ DOCA/MA - OAB:

 Diante disso, à luz disposto no art. 774, parágrafo único, do CPC, 

condeno os referidos executados ao pagamento de multa pela prática de 

ato atentatório a dignidade da justiça, a qual fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do débito em execução. Certifique-se se a 

executada “Marluce Ferreira de Souza” foi intimada acerca da decisão (f. 

226), visto não possuir patrono nos autos. Sem embargo disso, 

considerando que as tentativas de “penhora on-line” foram realizadas há 

mais de 03 (três) anos, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 

1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pelo exequente em 12.7.2017 

(f. 240) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias dos executados “Deib Martins de Souza”, 

CPF nº 963.926.731-72, “Denilson Reis da Silva”, CPF nº 522.578.601-44 e 

“Marluce Ferreira de Souza”, CPF nº 001.549.391-10, até o limite de R$ 

108.994,35 (cento e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e 

cinco centavos), conforme cálculo apresentado em 12.7.2017 (f. 241), 

observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, 

§§ 2° a 5° do CPC. Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade 

de dinheiro, com fundamento no art. 835, IV, do CPC, determino a penhora 

de eventuais veículos registrados em nome dos executados através do 

sistema “Renajud”, observado o limite do crédito exequendo (R$ 

108.994,35). Frustradas as tentativas acima, determino ao exequente, em 

05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como promover os atos e diligências que lhe incumbem. Por fim, acerca da 

arguição do exequente de que não existe nos autos, comprovante do 

valor realmente sacado, uma vez que a ordem é “valor total para zerar a 

conta”, a liberação foi cumprida em sua integralidade, não restando saldo 

remanescente, conforme extrato do “SisconDJ” anexo. Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 119991 Nr: 12438-21.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - 

OAB:19729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 339), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento se sentença onde os autos vieram 

conclusos em 12.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em 10.6.2017 (f. 324) foi determinada a intimação 

do executado para pagamento nos termos do art. 523, “caput” e § 1º, do 

CPC.

Não obstante, o executado, devidamente intimado, quedou-se inerte, 

conforme certificado pela escrivã em 10.8.2017 (f. 333).

Diante disso, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do 

CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 22.8.2017 (fls. 

335/336) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias do executado “Sergio Alves”, CPF nº 

418.606.086-04, até o limite de R$ 50.422,50 (cinquenta mil, quatrocentos 

e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme cálculo elaborado em 

04.8.2017 (f. 337), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da 

CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, com 

fundamento no art. 835, IV, do CPC, determino a penhora de eventuais 

veículos registrados em nome do executado através do sistema “Renajud”, 

observado o limite do crédito exequendo (R$ 50.422,50).

Frustradas as tentativas acima, determino a requisição à Receita Federal 

do Brasil, pelo sistema “Infojud”, da última declaração de imposto de renda 

do executado, observando-se o sigilo necessário.

 Com a resposta, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e 

diligências que lhe incumbem.

 Por fim, à luz do disposto no art. 782, § 3º, do CPC, determino a inclusão 

do nome do executado nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos 

SPC e SERASA.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 175517 Nr: 11121-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINO LAUTÉRIO, ATAIDE APARECIDO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA - INCORPORAÇÃO 

DE EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA 

(CAMPING CLUB CONDOMÍNIO RESIDENC. E RECREATIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:267530, 

REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 208), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 04.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, é cediço que em se tratando de empresário 

individual, mostra-se patente a responsabilidade da pessoa física pelos 

débitos contraídos no exercício da atividade empresarial, vez que a firma 

individual não possui personalidade jurídica própria, sendo, portanto, 
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cabível a pesquisa via Sistema “Bacenjud” utilizando-se o CPF do 

executado (nesse sentido, TJMG: AI 10024127050417001 MG, Relatora: 

Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 17.9.2013, p. 27.9.2013).

 Diante disso, tratando-se a executada “Ivanildo R Vieira” de Empresário 

Individual (extrato anexo), em observância ao disposto nos artigos 835, I, 

§ 1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pelos exequentes em 

13.9.2017 (fls. 198/207) e determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros porventura existentes em contas bancárias de “Ivanildo Ramos 

Vieira”, CPF nº 206.046.881-72, até o limite de R$ 41.730,52 (quarenta e 

um mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), conforme 

cálculo elaborado em 01.9.2017 (f. 207), observando-se o disposto nos 

arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a tentativa de indisponibilidade de 

dinheiro, determino aos exequentes, em 05 (cinco) dias, apresentarem 

planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promoverem os atos 

e diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 98392 Nr: 5425-05.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE PAULA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS ANDRÉ RIBEIRO - 

OAB:MG- 9.935

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 259), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 22.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 

1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 11.9.2017 

(fls. 257/258) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

porventura existentes em contas bancárias do executado “Francisco de 

Paula Junior”, CPF nº 626.421.466-34, até o limite de R$ 499.498,24 

(quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 

vinte e quatro centavos), conforme cálculo elaborado em 20.02.2017 (f. 

247), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT 

e 854, §§ 2° a 5° do CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, com 

fundamento no art. 835, IV, do CPC, determino a penhora de eventuais 

veículos registrados em nome do executado através do sistema “Renajud”, 

observado o limite do crédito exequendo (R$ 499.498,24).

Realizadas as medidas acima e havendo crédito remanescente, determino 

à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada dos 

cálculos da dívida, bem como promover os atos e diligências que lhe 

incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 212371 Nr: 12896-62.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 334, todos do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 10.4.2018 (terça-feira), às 17:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, cadastrados ou não no 

tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de conciliação/mediação 

diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48).

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 217787 Nr: 16838-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY SANTANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK SILVA I. 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, KALYNCA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 334, todos do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 12.6.2018 (terça-feira), às 17:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, cadastrados ou não no 

tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de conciliação/mediação 

diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48).

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 257386 Nr: 2162-81.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VALVERDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

BRADESCO S.A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO BGN 

CETELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/GO 31.084, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 

21.150-A

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 334, todos do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 15.5.2018 (terça-feira), às 17:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 
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as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, cadastrados ou não no 

tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de conciliação/mediação 

diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48).

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 109766 Nr: 2115-54.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA VIVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 334, todos do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 08.5.2018 (terça-feira), às 17:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, cadastrados ou não no 

tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de conciliação/mediação 

diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48).

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 161484 Nr: 9068-63.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. CECATTO & CIA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBURY DESIGN EM MOBILIA LTDA. ME, 

FORT CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, MARCOS LARA TORTORELLO - 

OAB:249.247/SP

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 334, todos do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 29.5.2018 (terça-feira), às 17:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, cadastrados ou não no 

tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de conciliação/mediação 

diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48).

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174955 Nr: 10486-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CLEBER BENETTI - EPP, RONALDO 

CLEBER BENETTI, REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:

 Certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida ao Juízo da 

comarca de Novo Progresso/PA, em 05.4.2017 (f. 111), com a finalidade 

de penhora e avaliação de bens dos executados.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173881 Nr: 9167-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante a inércia da aqui exequente, nos autos da ação revisional 

Cód. 170439, em apenso, caracterizada pela ausência de manifestação a 

respeito da proposta lá apresentada pelo aqui executado, em consulta ao 

departamento de depósitos judiciais, constata-se a existência de R$ 

18.458,34 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e 

quatro centavos) disponíveis na conta judicial vinculada à referida ação 

revisional, os quais o aqui executado se dispôs a entregar à exequente 

para cumprimento da obrigação, comprometendo-se, ainda, a pagar, à 

vista, o saldo remanescente de R$ 3.992,40 (três mil, novecentos e 

noventa e dois reais e quarenta centavos), apurado em 31.8.2016.

Diante disso, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, manifestando-se 

a respeito da proposta de acordo formulada pelo executado, sobretudo em 

observância aos artigos 5º, LXXVIII, da CRFB/88 c.c. art. 3º, § 3º e arts. 

4º e 6º, do CPC/2015.

Promova-se o cadastramento do advogado do executado (Embargos Cód. 

281830, em apenso), para futuras intimações.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 281830 Nr: 16963-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 334 e 920, II, todos do CPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para 26.6.2018 (terça-feira), às 

17:00 horas, devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante 

prepostos com poderes para transigir.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 
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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, cadastrados ou não no 

tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de conciliação/mediação 

diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48).

Promova-se o cadastramento do advogado da embargada para futuras 

intimações, observando-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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170439 Nr: 5504-42.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Em que pese o pedido formulado pelo autor em 13.3.2017 (f. 255), já foi 

realizada audiência de tentativa de conciliação em 31.8.2016 (f. 242) e, 

embora a ré não tenha comparecido à solenidade, foi devidamente 

intimada a respeito da proposta apresentada em audiência, pugnando 

apenas pela juntada do extrato atualizado da conta judicial (f. 245), nada 

manifestando, entretanto, a respeito.

Por ora, em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 

15 (quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova, bem como as questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179582 Nr: 356-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CLEBER BENETTI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

aos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 334, todos do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 17.4.2018 (terça-feira), às 17:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir.

Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC 

c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, cadastrados ou não no 

tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de conciliação/mediação 

diretamente com o respectivo prestador de serviços.

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48).

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 259073 Nr: 3123-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site do 

TJ/MT; após enviar comprovante de pagamento para posterior expedição 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 97801 Nr: 4809-30.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE LEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para comparecer na secretaria desta 2ª 

Vara Cível para retirar a certidão de protesto, bem como, para que no 

mesmo prazo promova o recolhimento da guia de diligência de oficial de 

justiça a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, sendo 

que a referida GUIA encontra-se disponível no site do TJ/MT; após enviar 

comprovante para posterior expedição de mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 190935 Nr: 12540-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENICE DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que as partes foram intimadas a manifestarem-se 

acerca dos cálculos elaborados pelo contador (f. 466) , nos termos 

determinados na decisão de f. 460, contudo, o autor (advertido do prazo 

comum) retirou os autos em carga rápida no dia 22/2/2018 e devolveu-os 

somente depois de intimado em 27/02/2017, com manifestação de fls. 

468/476.

 Certifico, por fim, em razão do acima exposto, INTIMO o requerido para 

manifestar-se acerca dos cálculos do contador, no mesmo prazo contido 

na decisão, bem como, por oportuno, acerca da petição juntada nas fls. 

468/476.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312266 Nr: 15930-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES FILHO, SERVITERRA- 

SERVIÇOS DE TERRAPLANAJEM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:OAB/MT 4.493

 À luz dos princípios da razoabilidade e celeridade processual, em 
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cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para oitiva da 

testemunha Evaristo Aparecido de Jesus, arrolada pela ré Asseflora – 

Assessoria, Planejamento e Consultoria Florestal Ltda., a ser realizada em 

24.5.2018 (quinta-feira), às 13:30 horas.

Observe-se e cumpram-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da 

CNGCGJ/MT e, sobretudo, o art. 455 do CPC, solicitando cópia da 

impugnação do autor, conforme mencionado na CP.

 Comunique-se ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162793 Nr: 10612-86.2011.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA, 

LORENI BATISTELLA DOS SANTOS, PATRICK SHARON DOS SANTOS, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO os Executados para, em 05 dias, 

manifestarem-se acerca da petição do Exequente juntada à f. 205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153247 Nr: 1282-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEU JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. C. PIRES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENA ALVES DE 

J.AUGUSTO - OAB:71130

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução da correspondência pelo motivo: 

Mudou-se. Caso requeira cumprimento por mandado ou carta precatória 

no mesmo ou em outro endereço, deverá, concomitante, recolher a guia de 

diligência ou preparo extraída do site do TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000691-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO BALBINOT (AUTOR)

GIOVANI ELICKER (AUTOR)

L G MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Recuperação Judicial nº 1000691-42.2018.8.11.0015. Recuperanda: L. G. 

Madeiras Ltda – EPP. Reporto-me à decisão proferida em 22.02.2018 (Doc. 

Id. 11885837), que determinou a realização de “perícia prévia” sobre os 

documentos apresentados pela recuperanda, nomeando perita a empresa 

Dux Administradora Judicial S/A Ltda, por seu representante legal 

Alexandry Chekerdemian Sanchik Túlio, OAB/MT 11.876-A, e fixando os 

honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o referido 

exame prévio, a serem depositados, em 05 (cinco) dias, pela L. G. 

Madeiras Ltda – EPP (CPC 82, “caput” e § 1º). Em 26.02.2018 (Docs. Id. 

11916852/11916902), a recuperanda comprovou o recolhimento dos 

honorários periciais (R$ 5.000,00), sendo o laudo pericial apresentado em 

14.3.2018 (Doc. Id. 12225852/12226042), oportunidade na qual a perita 

judicial manifestou-se “pelo deferimento do processamento do pedido de 

recuperação judicial à L G Madeiras Ltda – EPP” [sic, Doc. Id. 12225852]. 

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 08.4.2016 pela 

empresa L. G. Madeiras Ltda – EPP, na qual ela aduz, em síntese, que: 

“Motivado pelo sonho de ter seu próprio negocio, o Sr. Lauri, juntamente 

com seus irmãos, decidiram formar uma sociedade, razão pela qual no ano 

de 1990, criaram uma empresa do ramo de madeiras. Por questões alheias 

à vontade dos sócios, a sociedade não teve sucesso, razão pela qual foi 

desfeita e cada sócio seguiu seu caminho. Após o encerramento da 

sociedade, o Sr. Lauri que já havia obtido experiência no setor do 

comércio de madeiras, decidiu que deveria continuar na perseguição de 

seu sonho, razão pela qual em 1996, na companhia do Sr. Giovani, fundou 

a empresa requerente L G MADEIRAS LTDA EPP, especializando suas 

atividades do ramo madeireiro nas áreas de desdobramento, 

beneficiamento de maneira e produção de artefatos de tanoaria. Durante 

anos as atividades da empresa se desenvolveram de maneira excelente, 

de forma que a mesma obtinha lucros, bem como não passava 

dificuldades para o pagamento de impostos e fornecedores. Porém, os 

problemas começaram a surgir entre os anos de 2005 a meados de 2008, 

tendo em vista a diminuição de matéria prima para o desenvolvimento das 

atividades da requerente, o que a fez diminuir sua produção. Referido 

problema foi contornado após o período acima mencionado, sendo que a 

requerente conseguiu continuar no exercício de suas atividades, em razão 

do aumento da matéria prima que antes havia faltado, aumentando assim 

sua produção, e consequentemente suas vendas, as quais 

permaneceram em alta até o final do ano de 2013. Ocorre que no início de 

2014 uma nova crise se instalou na empresa em virtude de uma nova 

queda nas vendas, bem como de um considerável aumento no preço da 

matéria prima na região, e pelo inadimplemento de alguns clientes razão 

pela qual começaram a acontecer também os primeiros inadimplementos 

por parte da requerente. Em razão da crise iniciada em 2014, a prioridade 

dos sócios da LG Madeiras LTDA EPP foi tentar ajustar as dívidas 

bancárias, uma vez que o não pagamento de referidos credores 

acarretaria uma dívida muito maior em virtude dos altos juros por eles 

cobrados. Além dos ajustes bancários, a LG Madeiras direcionou seus 

esforços na manutenção dos empregos de seus funcionários, vez que 

possui uma considerável quantidade de trabalhadores, em razão da alta 

exigência de mão de obra para o exercício de suas atividades. No entanto, 

não suportando mais a situação que se arrasta, chegou-se num momento 

de cansaço financeiro, pois não é mais possível sustentar os altos juros 

cobrados pelas instituições financeiras e fornecedores, bem como 

trabalhar em condições de sufoco, precisando a requerente de um folego 

para se reestruturar. Destaca-se que a requerente vem tentado saldar as 

dívidas por diversos meios, mas com o tempo escasso e sem capital para 

efetuar tais pagamentos, encontra-se assediada diariamente pelos 

cobradores de juros abusivos e ilegais. Desta forma, como já explicitado, a 

Recuperação Judicial apresenta-se como saída para os problemas 

enfrentados atualmente, onde através do processo recuperacional, 

pretende reestruturar suas atividades, e a curto prazo, voltar a crescer e 

poder gerar mais renda para a sociedade, e manutenção de empregos de 

todo o corpo de funcionários que hoje a empresa mantém. Diante de tudo 

isso, aliada à prerrogativa legal, a empresa não vê outra possibilidade de 

se sustentar no mercado, concomitantemente, reerguer-se no ramo a não 

ser pelo resguardo concedido pela lei de recuperação judicial, Lei 

11.101/2005. (...) Inobstante, para os credores que preferem a técnica 

jurídica, certo é que desencadearam para a atual crise da requerente as 

seguintes razões: 1. Alta inadimplência de alguns clientes de grande 

expressão orçamentária para a requerente; 2. Elevada carga tributária do 

mercado interno; 3. Elevadíssima taxa de retorno paga aos investidores, 

bancos e empréstimos pessoais a altas taxas de juros; 4. Crise interna do 

país que acarretou diretamente nos resultados da empresa. 5. Queda nas 

vendas e elevação do preço da matéria prima. Numa linguagem mais 

informal e acessível, a empresa através de seu sócio elaborou um 

histórico da crise através dos fatos vividos nos últimos anos, que 

acarretaram no seu desencaixe financeiro e justificando seu pedido 

recuperacional (Doc. 04). (...) Como informado, a empresa LG MADEIRAS 

LTDA. EPP existe há mais de 20 (vinte) anos, e atualmente emprega por 

volta de 45 (quarenta e cinco) funcionários que retiram seu sustento 
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apenas do salário pago por esta. Havendo a paralisação das atividades, 

serão 45 (quarenta e cinco) pessoas a mais no mercado a procura de 

emprego. O Brasil atualmente, conforme o IBGE, possui cerca de quase 13 

milhões de desempregados, e por mais que nosso país seja grande, estes 

números são bastante expressivos e explicitam que a situação atual não é 

boa, desta forma, não se pode permitir que uma empresa como a LG 

MADEIRAS LTDA. EPP venha a falir. (...) Neste momento, é necessário que 

a devedora possa negociar com todos os seus credores de uma única 

vez, de forma a demonstrar suas condições de continuar operando, de 

cumprir com as obrigações, desde que cada credor coopere com o 

procedimento. O pagamento de todos só será possível se o tangível e o 

intangível permanecerem juntos, já que só assim possui elevado valor. 

Caso sejam separados o valor de cada um deles sofrerá profunda 

diminuição, que não suportará arcar com o passivo da empresa. Caso eles 

não estejam unidos, restará prejudicada a reestruturação da empresa, o 

que resultará em sua falência, e perdendo a totalidade de seus 

patrimônios para pagamento de poucos credores que poderão se habilitar 

após a quitação das verbas tributárias e previdenciárias. A empresa tem 

ativos intangíveis, sendo o principal a marca LG MADEIRAS LTDA. EPP, em 

principal sua clientela, pela logística, know-how da empresa; e os 

tangíveis, sendo estes formados por equipamentos, maquinários, móveis e 

veículos, todos essenciais à atividade da empresa. (...) Por mais que a 

empresa esteja há anos neste ramo de atividades, fabricando e 

comercializando produtos de madeira, merecem de qualquer forma, a 

oportunidade oferecida pela LRF, pois é certo que ela tem potencial para 

se reestruturar e sanear a sua vida financeira. (...) Diante do quadro 

apresentado, verifica-se que a devedora necessita do urgentemente do 

socorro do Poder Judiciário. E isso se faz possível através do instituto da 

recuperação judicial, já que preenchem todos os requisitos exigidos pela 

Lei n. 11.101/2005 para tanto” [sic]. Com essa narrativa fática, requereu: 

“1. seja deferido liminarmente o processamento do presente pedido de 

recuperação judicial em favor da empresa devedora nominada no 

preâmbulo desta peça, nomeando administrador judicial e determinando a 

dispensa da apresentação de certidões negativas para exercício normal 

das atividades da mesma. 2. seja ordenada a suspensão de todas as 

ações e execuções ajuizadas contra a empresa devedora, bem como a 

suspensividade de todas as ações e execuções dos credores 

particulares dos sócios das empresas, por força do que dispõe o § 4º e § 

5º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005. 3. seja oficiada à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso para que efetue a anotação nos atos constitutivos 

da empresa requerente que a mesma passe a ser apelidada EM 

RECUPERAÇAO JUDICIAL, ficando certo, desde já, que a mesma passará 

a se utilizar dessa designação em todos os documentos em que forem 

signatárias. 4. sejam oficiados os bancos de dados de proteção de crédito 

(Serasa e SPC) que foi concedido o benefício da recuperação judicial a 

devedora requerente, devendo constar esse apontamento em seus 

cadastros. 5. seja ordenado a SUSPENSÃO dos apontamentos existentes 

em nome da recuperanda nos Cartórios de Protesto, a Serasa e ao SPC, e 

demais órgãos de proteção ao crédito, ordenando, ainda, que deixem de 

incluir novos apontamentos, com fulcro no art. 6ª e 47 da Lei 11.101/2005, 

enquanto perdurar o período de blindagem previsto no art. 6º,§4º da Lei 

11.101/05. 6. seja intimado o r. representante do Ministério Público da 

decisão do deferimento do pedido de processamento da recuperação 

judicial, oficiando a Fazenda Pública Estadual, Municipal e Federal, bem 

como que seja determinada a expedição de edital, nos termos do § 1º do 

artigo 52 da Lei n. 11.101/2005. 7. sejam os autos despachados sempre 

em regime de urgência, em vista da exiguidade de prazos (180 dias para 

realização de assembleia), que prevê falência para o não cumprimento no 

tempo determinado, e para que seja possível a total finalização do 

processo, no prazo legal” [sic, Doc. Id. 11585651]. A inicial veio instruída 

com demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração de 

resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último 

exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção (Doc. 

Id. 11586436), relação nominal completa dos credores com indicação do 

endereço, natureza, classificação e valor atualizado do crédito (Doc. Id. 

11586489), relação integral de funcionários (Doc. Id. 11586516), certidão 

de regularidade da recuperanda no Registro Público de Empresas (Doc. Id. 

11586572, 11586799, 11586822, 11586852 e 11586883), a relação de 

bens particulares dos sócios controladores e dos administradores da 

empresa (Doc. Id. 11586767), os extratos de contas bancárias das 

empresas (Doc. Id. 11587094), certidão dos cartórios de protesto (Doc. Id. 

11587109), relação das ações judiciais em que a recuperanda figura como 

parte, com a estimativa dos respectivos valores demandados (Doc. Id. 

11587115). É a síntese necessária. Decido. De início, oportuno salientar 

que, com relação ao plano de recuperação judicial para microempresas e 

empresas de pequeno porte (capítulo III, seção V), a Lei nº 11.101/2005 

estipula em seu art. 70, § 1º, que: “as microempresas e as empresas de 

pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano 

especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de 

fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 desta lei” [sic]. Com efeito, a 

apresentação de Plano Especial de Recuperação Judicial é uma faculdade 

da empresa recuperanda[1] e, caso não ratificada na petição inicial (LF 

51) a intensão de apresenta-lo, como ocorreu na espécie, o pedido de 

recuperação judicial se submeterá às regras convencionais, previstas no 

Capítulo III, Seção III da LF (arts. 53 e seguintes). Pois bem. De acordo com 

o art. 47 da Lei de Falências, a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica. Porém, trata-se de uma faculdade às empresas devedoras 

que realmente demonstrarem condições de superação da crise financeira, 

devendo o pedido de recuperação judicial ser indeferido caso as 

dificuldades se mostrem insuperáveis[2]. Na espécie, o ramo de atividade 

da empresa recuperanda é diversificado, abrangendo o “desdobramento, 

beneficiamento de madeira e produção de artefatos de tanoaria” [sic, Doc. 

Id. 11585651], revelando-se plausível a continuidade do exercício de sua 

atividade comercial. Ainda, dessume-se dos documentos contábeis que 

instruem a inicial que a recuperanda é Empresas de Pequeno Porte e tinha 

uma situação financeira estável e ascendente até o ano de 2014, todavia, 

hoje possui um total de débitos perfazendo R$ 4.022.606,64 (quatro 

milhões, vinte e dois mil, seiscentos e seis reais e sessenta e quatro 

centavos – Doc. Id. 11586489), com 03 (três) modalidades de credores: 

trabalhistas (R$ 84.404,91), com garantia real (R$ 496.408,08) e 

quirografários (R$ 3.441.793,65). A empresa recuperanda exerce 

regularmente suas atividades desde 1996, ou seja, há mais de 21 (vinte e 

um) anos, conforme demonstrado pelos documentos que instruem a inicial 

(Doc. Id. 11585811 e 11585884), e declararam (Doc. Id. 11585930) que 

não são falidas, não obtiveram concessão de Recuperação Judicial nos 

últimos 05 (cinco) anos, e não possuem como sócio controlador pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei de Falências (art. 48, 

I a IV, da LF), o que, ao menos por ora, pode ser corroborado pelos 

demais documentos que instruem a inicial. Ressalte-se, por oportuno, o 

parecer exarado pela Dux Administradora Judicial S/A Ltda no laudo de 

pericia prévia, “in verbis”: “Corroborada a competência desse D. Juízo 

para processamento do pedido de recuperação judicial, cumpre averiguar, 

pois, a satisfação dos princípios e pressupostos estabelecidos nos 

artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Na inspeção preliminar realizada 

no estabelecimento da devedora, esse Auxiliar Judicial constatou que a 

sociedade empresária se encontra em funcionamento, observando, 

naquela ocasião, a presença de funcionários, matéria prima e produtos 

acabados nas dependências daquele. Desta feita, vê-se que a devedora 

está exercendo regularmente as suas atividades, o que se coaduna com 

os benefícios sociais ínsitos ao processo recuperacional, mormente a 

preservação dos empregos, geração de receitas, circulação de riquezas, 

bem como recolhimento dos tributos, todos insertos no art. 47 da Lei 

11.101/2005. Destarte, em exame à documentação carreada ao processo 

e documentos complementares disponibilizados pela autora, entende o 

Auxiliar desse D. Juízo estarem satisfeitos, ressalvados os comentários 

constantes dessa peça e do relatório de revisão contábil, os requisitos 

dispostos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, conforme 

detalhadamente destacado no quadro abaixo: Art. 48, caput Contrato 

social (ID 11585721) e certidão simplificada da Junta Comercial (ID 

11586572); Art. 48, I, II, III e IV LG Madeiras Ltda – EPP Certidão de ações 

cíveis e criminais expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Sinop 

– MT (ID’s 11587150, 11587209 e 11587242); Certidão de distribuição para 

fins gerais cíveis e criminais expedida pela Subseção Judiciária de Sinop – 

MT (ID 11587324); Declaração de satisfação dos requisitos do art. 48, I, II, 

III e IV da LRF firmada pelos representantes legais da devedora (ID 

11585930); Giovani Elicker Certidão de ações cíveis e criminais expedida 

pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Sinop – MT (ID’s 11587242, 

11587273, 11587295 e 11587324); Lauri Antônio Balbinot Certidão de 

ações cíveis e criminais expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de 

Sinop – MT (ID’s 11587324); Art. 51, I Petição inicial (ID 11585651) e 
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declaração (ID 11585811); Art. 51, II Balancetes, balanços patrimoniais, 

demonstrações de resultado e demonstrações do fluxo de caixa dos 

exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017 (ID 11586436); Fluxo de caixa geral – 

projeção para o exercício 2018 (ID 11586436); Art. 51, III Relação de 

credores (ID 11586489); Art. 51, IV Relação dos empregados (ID 

11586516); Art. 51, V Contrato social (ID 11585721) e certidão simplificada 

da Junta Comercial (ID 11586572) Art. 51, VI Declaração de imposto de 

renda dos sócios do exercício 2017 (ID’s 11586767, 11586799, 11586822, 

11586852 e 11586883); Relação de bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores do devedor (ID 11630211); Art. 51, 

VII Extratos bancários (ID 11587094); Art. 51, VIII Certidões de protesto em 

nome da devedora e sócios (ID 11587109); Art. 51, IX Relação das ações 

judiciais (ID 11587115). (...) V – DA CONCLUSÃO Considerando que o 

escopo deste trabalho foi aferir a satisfação dos requisitos para o 

deferimento do processamento da recuperação judicial à sociedade 

empresária L G Madeiras Ltda – EPP, conclui-se que: a) a devedora está 

exercendo regularmente atividade econômica há mais de 2 (dois) anos, 

alcançando os benefícios sociais ínsitos ao processo recuperacional, 

mormente a preservação dos empregos, geração de receitas, circulação 

de riquezas, bem como recolhimento dos tributos; b) ainda que não seja 

possível atestar “a autenticidade das demonstrações contábeis relativas 

aos exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017 acostada aos Autos, em 

função da inexistência dos livros contábeis oficiais previstos na legislação 

aplicável (Diário e Razão)”, “as demonstrações contábeis por nós 

analisadas representam de forma adequada a posição patrimonial e 

financeira da LG MADEIRAS LTDA – EPP na data-base de 31 de Dezembro 

de 2017, bem como o resultado gerado pelas operações e apurado na 

mesma data”. Ressalve-se, outra vez mais, que, em razão do comando 

judicial e, também, da fase postulatória do processo recuperacional, e sem 

prejuízos dos apontamentos realizados no decorrer do relatório de 

revisão, a inspeção técnica na documentação contábil se limitou ao exame 

quanto à satisfação dos pressupostos legais. Assim, satisfeitos os 

requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005, consoante detidamente detalhado 

no quadro supra, opina-se pelo deferimento do processamento do pedido 

de recuperação judicial à L G Madeiras Ltda – EPP.” [sic, g. n. – Doc. Id. 

12225852]. Outrossim, a recuperanda expôs as causas concretas da sua 

situação patrimonial e as razões de sua crise econômico-financeira na 

inicial, a qual foi instruída com os documentos elencados no art. 51, I a IX, 

da Lei nº 11.101/2005 (Docs. Id. 11585811/11630211). Com relação aos 

pedidos de manutenção de posse de bens gravados com alienação 

fiduciária e suspensão de protestos e restrições de crédito em nome da 

recuperanda, a novação dos débitos objeto da demanda ocorrerá somente 

após a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 

59, “caput”, da Lei de Falências. Assim, não há amparo legal para o pedido 

das autoras, pois tais medidas só se justificariam após a homologação do 

plano, consoante entendimento jurisprudencial do TJSC[3], TJPR[4] e 

TJMT[5]. Nesta fase do processo, é analisado tão somente o pedido de 

tramitação da recuperação judicial da empresa L. G. Madeiras Ltda – EPP. 

A efetiva recuperação judicial será concedida à empresa caso o plano 

não sofra objeção de credor nos termos do art. 55 da Lei de Falências ou 

seja aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma do art. 45 da 

referida lei (art. 58, “caput”, do mesmo diploma legal), momento mais 

oportuno para os referidos pedidos. Não bastasse, nos termos do art. 49, 

§ 3º, do mesmo diploma legal, tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4º do art. 6º da Lei de Falências (180 dias, contados do deferimento de 

processamento da recuperação judicial), a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial. Ou seja, os créditos pertencentes a credor 

fiduciário não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, pois os 

bens ainda não integram o patrimônio da empresa recuperanda, impedindo 

que “o juízo recuperacional se declare competente para processar e julgar 

todas as ações que disserem a respeito daqueles” – sic, Doc. Id. 

11585651, f.22), não assistindo razão à devedora quanto à manutenção 

de posse, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis: 

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CRÉDITO FIDUCIÁRIO INSERIDO NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRÉDITO QUE NÃO PERDE 

SUA CARACTERÍSTICA LEGAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

POSSIBILIDADE. (...) 3. Em razão disso é que a norma de regência, apesar 

de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, 

caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, a denominada 

"trava bancária", isto é, exceções que acabam por conferir tratamento 

diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, 

afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir 

maior segurança para concessão do crédito e diminuindo o spread 

bancário. (...) 5. Na hipótese, o recorrido, credor fiduciário, apesar de não 

se sujeitar ao plano de reorganização, acabou sendo nele incluído, tendo o 

magistrado efetivado sua homologação. 6. Apesar disso, ainda que o 

crédito continue a figurar no plano de recuperação judicial devidamente 

homologado, não se submeterá à novação efetivada nem perderá o direito 

de se valer da execução individual, nos termos da lei de regência, para 

efetivar a busca da posse dos bens de sua propriedade. 7. Isso porque a 

instituição de tal privilégio (LF, art. 49, § 3°) foi opção legislativa com nítido 

intuito de conferir crédito para aqueles que estão em extrema dificuldade 

financeira, permitindo que superem a crise instalada. Não se pode olvidar, 

ademais, que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em verdade, o 

real proprietário da coisa (propriedade resolúvel e posse indireta), que 

apenas fica depositada em mãos do devedor (posse direta) até a solução 

do débito. 8. Deveras, tais créditos são imunes aos efeitos da 

recuperação judicial, devendo ser mantidas as condições contratuais e os 

direitos de propriedade sobre a coisa, pois o bem é patrimônio do 

fiduciário, não fazendo parte do ativo da massa. Assim, as condições da 

obrigação advinda da alienação fiduciária não podem ser modificadas pelo 

plano de recuperação, com a sua novação, devendo o credor ser mantido 

em sua posição privilegiada (...)” [sic, g.n.] – STJ: REsp nº 1.207.117/MG, 

Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.11.2015, p. 

25.11.2015. Nessa situação, ao menos por ora, indefiro os pedidos de 

manutenção de posse, suspensão de protestos e restrições de crédito e 

de determinação de anotação ao Registro Público de Empresas. Não 

obstante, com fundamento no art. 52 da Lei nº 11.101/2005, defiro o 

processamento da recuperação judicial da empresa L. G. Madeiras Ltda – 

EPP e, por conseguinte: I - Nomeio Administradora Judicial a empresa Dux 

Administradora Judicial S/A Ltda, por seu representante legal Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Túlio, OAB/MT 11.876-A, com endereço 

profissional à Rua Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, Sala 603, 

Ed. American Business Center, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, 

Cuiabá-MT, telefones: (65) 3027-7209, (65) 3027-7219, e-mails: 

contatomt@dux.adm.br, alexandry@dux.adm.br; com fundamento no art. 

24, “caput”, §§ 1º, 2º e 3º, da LF, em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC), fixo os honorários 

da Administradora Judicial em 4% (quatro por cento) do passivo, 

correspondente a R$ 160.904,26 (cento e sessenta mil novecentos e 

quatro reais e vinte e seis centavos), intimando-se a empresa 

recuperanda para, em 10 (dez) dias, depositar em juízo 60% (sessenta 

por cento) dos honorários (R$ 96.542,55) para início dos trabalhos, 

devendo os 40% (quarenta por cento) remanescentes (R$ 64.361,71) 

serem depositados após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 da 

LF; II – Dispenso da apresentação de certidões negativas para que as 

devedoras exerçam suas atividades, exceto para contratação com o 

Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos Fiscais ou 

creditícios, observado o disposto no art. 69 da Lei de Falências, bem como 

a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LF 69, 

parágrafo único) ao Registro Público de Empresas e a inclusão da 

expressão “Em Recuperação Judicial” ao final do nome da recuperanda 

(LF 69, “caput”); III – Suspendo as ações ou execuções contra a 

devedora, ora recuperanda, na forma do art. 6º da Lei de falências, 

permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, 

ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º da referida lei 

e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do 

art. 49 do mesmo diploma legal; IV – Determino à devedora apresentar as 

contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, 

sob pena de destituição de seus administradores; V – Determino dar vista, 

mediante carga dos autos, ao Ministério Público e dar ciência desta 

decisão, pelo correio com “A. R.”, às Fazendas Públicas Federal 

(Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN), Fazenda Estadual de MT 
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(Procuradoria Geral do Estado – PGE/MT) e Município de Sinop/MT, por seu 

procurador geral; VI – Determino ao Registro Público de Empresas (Junta 

Comercial o Estado de Mato Grosso – JUCEMAT) a anotação da 

recuperação judicial no registro correspondente (art. 69, parágrafo único, 

da LF); VII – Expeça-se e publique-se edital contendo o resumo do pedido 

da devedora e desta decisão de deferimento do processamento da 

recuperação judicial; a relação nominal de credores, discriminando os 

valores atualizados e a classificação de cada crédito; e a advertência 

acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 

1o, da Lei nº 11.101/2005, oportunizando aos credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial da devedora/recuperanda, como 

previsto no art. 55 da mesma lei. Por fim, defiro o pedido formulado pela 

Dux Administradora Judicial S/A Ltda em (Doc. Id. 12226283) e autorizo o 

levantamento dos seus honorários periciais, referentes ao exame prévio, 

mediante transferência bancária para a conta corrente indicada na 

referida petição. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 16 de março de 2018. 

Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] “É preciso destacar que, pela 

leitura do art. 70, § 1º, da LRE, parece-nos que a submissão ao plano de 

recuperação judicial é uma faculdade colocada à disposição dos 

microempresários e dos empresários de pequeno porte. De fato, eis o teor 

da norma em comento: ‘as microempresas e as empresas de pequeno 

porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de 

recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na 

petição inicial de que trata o art. 51 desta lei. Cabe aos devedores 

enquadrados como ME ou EPP, pois, optar pelo plano especial da lei, 

mencionando essa opção em sua petição inicial. O uso do termo poderão, 

em nossa opinião, não deixa dúvidas quanto à interpretação da regra: 

trata-se, indubitavelmente, de uma faculdade” [sic, g.n.] – André Luiz 

Santa Cruz Ramos. Direito Empresarial Esquematizado. 5ª ed. rev., atual. e 

amp. São Paulo: MÉTODO, 2015. p.765. [2] Nesse sentido: RAMOS, André 

Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado – 5ª ed. rev., atual. e 

amp. São Paulo: MÉTODO, 2015. p.731/732. [3] AI 20150666983, Relatora: 

Desembargadora Soraya Nunes Lins, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 

17.3.2016. [4] AI nº 13205837, Relator: Desembargador Marcelo Gobbo 

Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 19.8.2015, p. 02.9.2015. [5] AI nº 

71.929/2009, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, 2ª 

Câmara Cível, j. 06.4.2011, p. 18.4.2011.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA BELGROVICZ (AUTOR)

PATRICIA ROSA PEREIRA BELGROVICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D APARECIDO ALVES - ME (RÉU)

DEOSDETE APARECIDO ALVES (RÉU)

JOSE CARLOS BORGES PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000929-61.2018.8.11.0015 AUTOR: 

PATRICIA ROSA PEREIRA BELGROVICZ, LETICIA PEREIRA BELGROVICZ 

RÉU: JOSE CARLOS BORGES PEREIRA, DEOSDETE APARECIDO ALVES, D 

APARECIDO ALVES - ME Vistos, etc... Defiro as autoras os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Citem-se os réus para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 30/05/2018, às 

15:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013301-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENUSA SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

 

Reiterar a intimação ao advogado do autor Dr. RAFAEL BARION DE PAULA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação da nova data da audiência, devendo para tanto informar o atual 

endereço da requerida, bem como 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(conforme novo endereço) – 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.

Ofício Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO 

COM COBRANÇA

Processo Número: 1004708-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

GEFFERSON CAVALCANTI PAXAO OAB - MT23125/O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUÍZO DA Terceira Vara Ofício n. 93/2018 Sinop - MT, 15 de março de 

2018. Referência: Processo n. 1004708-58.2017.8.11.0015 Parte autora: 

AGNALDO JOSE SANTANA Parte ré: LEVI DE ALMEIDA Prezado(a) 

Senhor(a) : Solicito de Vossa Senhoria a vinculação referente aos valores 

depositados nos autos, conforme ID 12080638, cuja cópia segue em 

anexo . Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ AO(À) SENHOR(A) CLAUDIA REGINA DIAS DE 

AMORIM COORDENADORA DA CONTA ÚNICA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Sede do Juízo e Informações: Praça dos Três Poderes, 175 Bairro: Centro 

Cidade: Sinop-MT Cep:78550000 Fone: (66)3520-3800.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004708-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

GEFFERSON CAVALCANTI PAXAO OAB - MT23125/O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do requerido Dr. GEFFERSON CAVALCANTI PAXÃO 

para que, querendo no prazo de quinze (15) dias apresente contrarrazões 

ao recurso de apelação de ID 11724849.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000211-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DERLI BOTTEGA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANETE PRANGE (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 23 / 05 / 2018, às 16:00 horas, ficando 

cancelada a audiência designada sob ID nº-11343030. O referido é 

verdade e dou fé. Sinop, 06 de março de 2018. Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1004773-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE OAB - GO25336 (ADVOGADO)

BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM OAB - GO24217 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

DALTON BENONI MARTINI (REQUERIDO)

REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do requerente Dr. LUCIO RICARDO DE AGUIAR 

DUARTE para que no prazo de cinco (5) dias compareça perante este 

juízo, ou outorgue poderes para outro advogado, com a finalidade de 

assinar o termo de entrega dos autos, que encontra-se devidamente 

cumprido para que, possa ser entregue a Vossa Senhoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009767-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERISNALDO ARAUJO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do requerido Dr.ª AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRE para que no prazo de cinco (5) dias regularize sua representação 

processual, visto que o instrumento de procuração mencionado na petição 

de ID 11389705 não acompanhou a referida petição. Intimá-la também para 

que no prazo de quinze (15) dias especifique as provas que pretende 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, 

e no mesmo prazo diga se pretende seja designada audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009767-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERISNALDO ARAUJO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1009767-27.2017.8.11.0015 

AUTOR: ERISNALDO ARAUJO DE BRITO RÉU: VIVO S.A. Vistos, etc... 

Intime-se a Ré para que, no prazo de 15 dias, regularize a sua 

representação processual, juntando procuração outorgada por quem 

detêm poderes. Após, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, 

e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada audiência de 

conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para 

proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a 

lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107942 Nr: 333-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. BORDINI& CIA LTDA, ANGELA MARIA 

BORDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

resolução do mérito, e EXTINTA a Execução, ante o reconhecimento da 

prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), CONDENANDO, 

ainda, o Embargado/Exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase.Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos da ação executiva que deram origem a 

estes embargos (Processo nº 2009/21 – Código nº 107942), e, certificado 

o trânsito em julgado, libere-se o necessário. Após, arquivem-se ambos os 

processo, com a ressalva acima feita.P.R.I.C.Sinop/MT, 15 de março de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173546 Nr: 8761-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BORDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

resolução do mérito, e EXTINTA a Execução, ante o reconhecimento da 

prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), CONDENANDO, 

ainda, o Embargado/Exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase.Traslade-se 
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cópia desta decisão para os autos da ação executiva que deram origem a 

estes embargos (Processo nº 2009/21 – Código nº 107942), e, certificado 

o trânsito em julgado, libere-se o necessário. Após, arquivem-se ambos os 

processo, com a ressalva acima feita.P.R.I.C.Sinop/MT, 15 de março de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 193959 Nr: 15737-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. GUERINO & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Processo nº 15737-64.2013

Vistos, etc.

Diante do substabelecimento sem reserva de poderes e da renuncia de 

fls. 146 e 148, respectivamente, determino a intimação do embargante 

para que regularize sua representação processual no prazo de 30 dias, 

sob pena de extinção, art. 76, § 1º, I do CPC.

Quedando-se inerte, façam-me os autos cls. para extinção.

Havendo a regularização da representação processual, façam-me os 

autos cls. para julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120480 Nr: 12781-17.2009.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO PEREIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ABADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. LEDOCIR ANHOLETO para que no prazo 

de dez dias, querendo, apresente impugnação a contestação de fls. 

203/204 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 13684-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COCATTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 ntimar o advogado do requerido Dr. RUSSIAN DOS SANTOS para que no 

prazo de 05 (cinco) dias diga se seu constituinte comparecerá à audiência 

designada independente de intimação ou, no mesmo prazo requeira o que 

entender de direito, tendo em vista que a carta de intimação para a 

audiência, retornou sem recebimento, com a informação da EBCT 

"mudou-se"(153vº), sob pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § 

único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187418 Nr: 8660-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DUTRA DOS SANTOS 

CONTABILIDADE - ME, WAGNER DUTRA DOS SANTOS, JUSCELINO 

RESENDE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA PEREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.980, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 02 diligências, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de arresto e citação, no bairro Setor 

Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102032 Nr: 9038-33.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO, MARILZA DA SILVA, 

AGENOR CASONATTO, SIMONE KOTHARDE CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, WILLIAM 

JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimar o douto advogado do requerido Dr. RAFAEL BARION DE PAULA 

para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de 

Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Tabaporã - MT, 

com a finalidade de proceder a avaliação e demais atos, sendo que 

referidas guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 12528 Nr: 1107-96.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIKAL MADEIREIRA RIO KAYABIS LTDA, 

GENTIL ZAMBIAZI, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, LAURO ANTÔNIO ZAMBIAZI, 

RUTH CRISTINA NEHLS, DOLORES MARIA BELLO ZAMBIAZI, ENIO PAULO 

ZAMBIAZI, MARIA HELENA DE OLIVEIRA ZAMBIAZI, MARIA DE LURDES L. 

ZAMBIAZI, ERNANI ROQUE ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 Intimar o douto advogado do autor Dr. GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI para que no prazo de cinco (05) dias informe nos autos, de 

forma individualizada, os dados pessoais (inclusive CPF) dos devedores, 

para fins de confecção da certidão para averbação da penhora, bem 

como, no mesmo prazo recolha a guia disponivel no site www.tj.jus.br - 

guias certidão de Processo em tramitação - sem busca, para expedição da 

referida Certidão de Averbação.

Intima-lo, ainda, para que no mesmo prazo recolha a guia para expedição 

da Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Sorriso - MT, 

com a finalidade de proceder a avaliação, sendo que referidas guias 

encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243748 Nr: 14306-24.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENY JOSEPH OCTAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA REGINA PETINI COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA G. M.R. FONSECA S. 
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CONTINI - OAB:12.993, CAMILA BUCK - OAB:OAB/MT-20352/O, 

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 22.498, 

ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT

 Intimar o Advogado da requerida Dr. Audiney Rodrigues Fernandes para 

no prazo de cinco dias informar nos autos o endereço atual de sua 

constituinte, a fim de possibilitar sua intimação para a audiência, sob pena 

de ser aplicado o disposto no art. 274, § único do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 242233 Nr: 13534-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL PRESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 Intimar o douto advogado do requerido Dr. OSVALDO PEREIRA BRAGA 

para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de 

Cartas Precatórias a serem encaminhadas para as Comarcas de Sorriso - 

MT e São Feliz do Araguaia (Alto Boa Vista) - MT, com a finalidade de 

proceder a inquirição, sendo que referidas guias encontram-se 

disponíveis no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122030 Nr: 1190-24.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO PEREIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ABADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. LEDOCIR ANHOLETO para que no prazo 

de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito acerca da 

certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 184, que poderá ser 

acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243748 Nr: 14306-24.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENY JOSEPH OCTAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA REGINA PETINI COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA G. M.R. FONSECA S. 

CONTINI - OAB:12.993, CAMILA BUCK - OAB:OAB/MT-20352/O, 

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 22.498, 

ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT

 Intimar o advogado da autora Dr. DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA 

do teor do despacho de fls. 171 abaixo transcrito.

DESPACHO: Vistos, etc...Defiro o pedido de fls. 168, e consequentemente 

redesigno a audiência que seria realizada em 06.03.2018 para o dia 

19.09.2018 às 13:30 horas, devendo as partes e testemunhas a ela 

comparecer para prestarem depoimento. Intime-as, constando do mandado 

as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. Nos termos do art. 98, II do 

CPC, determino a intimação judicial das testemunhas arroladas pelos 

beneficiários da justiça gratuita. Observem as partes o disposto no art. 

455 e parágrafos do novo CPC, para, se for o caso, fazer incidir a norma 

do parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150034 Nr: 11165-70.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN REGINA BAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - CAMPUS SINOP AEROPORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, DANIEL HERANI LOPES - OAB:RJ/143.950

 Diante do exposto, CONFIRMO a decisão que concedeu a tutela 

antecipada às fls. 82/84, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para 

CONDENAR a Ré, a título de indenização pelos danos morais causados, ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por 

se tratar de responsabilidade contratual.CONDENO a Ré ao pagamento da 

multa astreintes que fixo em definitivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), corrigida monetariamente a partir desta data, e juros de mora, a 

partir do não pagamento na fase de execução de sentença.Por fim, nos 

termo do artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENO a Ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre 

o valor da condenação em danos morais.Com o trânsito em julgado da 

sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 224491 Nr: 2439-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PERAZZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANDERSON DE MOURA PINHO, LEONICE 

SOLANGE KROETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147, GILBERTO 

JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, se manifeste 

sobre a exceção de pré-executividade de fls. 160/167.

 Designo o dia 09/04/2018, as 13:00 horas, na escrivania da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, Fórum de Sinop, data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Ciência aos senhores assistentes técnicos, estes se indicados 

tempestivamente.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 138/139.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 9309-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA 

COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI 

JUNIOR, ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BOVO - OAB:136468

 Vistos, etc.

Considerando que a exequente já se manifestou negativamente acerca da 
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penhora de 15 hectares do imóvel pertencente aos devedores, fls. 

221/228, determino que se cumpra imediatamente a decisão de fls. 261, 

expedindo-se o necessário.

Intime-se a exequente para que se manifeste acerca da petição e 

documentos de fls. 279/311 em cinco dias.

Oficie-se a CREDISAN - Cooperativa de Crédito Rural da Região da 

Mogiana da cidade de Vargem Grande do Sul-SP , para que informe a 

teste juízo a atual situação em que se encontra o contrato de 

financiamento do veículo Toyota Hilux, placa FGS-4313, Renavan 

575927569, de propriedade de Antonio Geraldo Cossi Junior, 

esclarecendo qual o valor financiado e a quantidade de parcelas pagas, 

consignando o prazo de cinco dias para resposta, sob pena de multa, art. 

77 do CPC.

Com a resposta, digam as partes em cinco dias e após, façam-me os 

autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 284588 Nr: 18700-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230-B, MARIA LINEIDE R. A. MACHADO - OAB:4.542-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Renove-se o ofício ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento 

do mandato conferido ao advogado, eis que trata-se de cópia essencial 

para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC.

 Com a juntada, façam-me os autos conclusos para cumprimento da 

finalidade da missiva.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 271705 Nr: 10879-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON SCHUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FINN - OAB:OAB/SC 21.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN ZAFARI - OAB:OAB 

26259 SC

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo audiência para o dia 23/05/2018 às 15:30 horas.

 Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a intimação judicial da 

testemunha arrolada pelo beneficiário da justiça gratuita.

Comunique-se ao juízo Deprecante.

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008858-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE JESUS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

PATRICIA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA para em quinze 

dias impugnarem a contestação da Seguradora, juntada em 28/02/2018. 

Sinop-MT, 16 de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013703-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação, tendo em vista que a correspondência foi devolvida 

com a alínea: "7-ausente", devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 16 

de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001823-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO ZONTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 16 

de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 22074 Nr: 5997-05.2001.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 Código nº 22074

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

em relação à exceção de pré-executividade de fls. 226/230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 114654 Nr: 7334-48.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75576 Nr: 3940-38.2006.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 Código nº 75576

A sentença de fls. 154/175 extinguiu o presente feito pela perda de objeto, 

ante a extinção do processo principal (execução – Código nº 94581).

A decisão proferida no julgamento do Recurso de Apelação interposto 

nestes autos deu provimento ao recurso e determinou o prosseguimento 

da ação cautelar (fls. 242/247).

Entretanto, no Recurso Especial interposto nos autos principais, foi dado 

provimento ao recurso para restabelecer a sentença de extinção da 

execução (fls.380/383 – autos Código nº 94581).

 Diante disso, sendo extinta a execução, por decisão do Colendo STJ, a 

sentença que extinguiu esta ação cautelar resta mantida.

Destarte, após o recolhimento das custas processuais, arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31481 Nr: 1985-74.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN CASTRO CONDE - ESPÓLIO, ESTHER 

ANTUNES DE CASTRO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE 

MEDEIROS - OAB:MT 3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIDEKI TERAMOTO - 

OAB:34905/SP

 O advogado Dr. Hideki Teramoto peticionou às fls. 1109 e seguintes, 

requerendo o desarquivamento do feito, o levantamento de valores 

depositados nos autos e o desbloqueio de valor que alega ter sido 

bloqueado indevidamente.

 Entretanto, o advogado não é parte nos autos, de modo que não é 

possível acolher que peticione em seu próprio nome. Ademais, verifica-se 

que a procuração para este feito lhe foi outorgada há mais de doze anos 

(fls. 350), pelo espolio, cuja figura desaparece com a conclusão do 

inventário, e pela viúva, que já era sexagenária à época.

Por fim, verifico que não existe valor depositado nos autos, uma vez que 

foram efetivadas duas penhoras em dinheiro e ambas foram levantadas 

pelo exequente (fls. 1090, 1093/1094). De igual modo, não foi comprovado 

bloqueio irregular de valores.

Destarte, determino que os autos retornem ao arquivo e eventual 

desarquivamento fica condicionado à regular representação processual 

das partes interessadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95848 Nr: 2839-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA, FELIPE MATHEUS 

DE FRANÇA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a executada, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros 

efetuada em 13/03/2018 e 14/03/2018, no valor de R$ 1.138,45 (um mil, 

cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

A executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 320073 Nr: 3109-67.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI, ANTÔNIO 

ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 320066 Nr: 3103-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.
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Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164819 Nr: 12765-92.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S C V ALVES ME, SILVANI CIRO VICENCIO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 débito, defiro o pedido formulado às fls. 117, com 

relação à pesquisa de veículos registrados em nome dos executados S. C. 

V. ALVES ME – CNPJ nº 11.066.426/0001-64 e SILVANI CIRO VICENCIO 

ALVES – CPF n.º 814.741.301-78, por meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131202 Nr: 10418-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DE MIRANDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRIX INTERNET S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT, JULIO CÉSAR FAITARONE - OAB:OAB/SP140.725

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a executada, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros 

efetuada em 14/03/2018, no valor de R$ 2.475,59 (dois mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

A executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

De outro lado, verifico que a exequente postulou, às fls. 457/458, pela 

expedição de ofício às empresas “Avianca, Bexs, Royal Carrieban, T 

Systems, Hotéis Transamérica e Runner”, sustentando que as referidas 

empresas efetuam pagamento mensal à executada, haja vista a 

contraprestação pelos serviços prestados por esta, pretendendo, assim, 

que as indigitadas empresas promovam o depósito em juízo dos valores 

devidos à requerida, para fins de satisfação da obrigação estampada nos 

autos.

 Todavia, a exequente não aportou aos autos prova mínima acerca do 

aventado crédito decorrente de prestação dos serviços fornecidos pela 

executada, de modo que esta inviável a expedição de ofício para depósito 

em juízo, razão pela qual, indefiro tal pleito.

 Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado no Sistema Bacenjud 

é inferior ao débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115086 Nr: 7881-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Código nº 115086

Diante do retorno dos autos da instância recursal, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124431 Nr: 3644-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINI PEDRAZZANI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da empresa executada com instituições financeiras, intime-se o 

exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108569 Nr: 917-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 120/121, com relação 

à pesquisa de veículos registrados em nome do executado NELÇO 

DURIGON – CPF nº 283.377.789-20, por meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227647 Nr: 4226-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONÍCIO BOTELHO RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 137, por falta de amparo legal, uma vez que a 

revelia só se opera quando a parte é citada e não contesta o pedido. No 

caso dos autos, tendo havido recusa no recebimento da carta de citação, 
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esta não se perfectibilizou, de modo que não há se falar em revelia.

Ademais, considerando ser improvável a conciliação neste caso, deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do CPC e determino que se 

expeça Carta Precatória para citação da requerida sobre os termos do 

pedido e para contestar, querendo, no prazo de quinze dias, sob pena de 

revelia.

O requerente deve providenciar o preparo da Carta Precatória, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção pelo abandono, haja vista que o 

processo está paralisado diante da sua inercia em cumprir as deprecatas 

anteriores expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246688 Nr: 16297-35.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR JANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA ( 

FASIPE) - OAB:MT/12.565, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587

 Intime-se a parte requerida para regularizar a representação processual, 

no prazo de 10 (dez) dias, juntando instrumento procuratório que outorgue 

poderes específicos para transigir a advogada Dra. Carla Maria Carvalho 

de Camillo, sob pena de não homologação do acordo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94581 Nr: 1652-49.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 Código nº 94581

Diante do retorno dos autos da instância recursal, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130697 Nr: 9913-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CLARINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRD - VITÓRIA RÉGIA DIVISÓRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da empresa executada com instituições financeiras, intime-se o 

exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157132 Nr: 4239-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ZANOLI, JOÃO VITOR ZANOLI BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO ADVENTISTA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390 MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:8655/MS

 Dê vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

IntimeM-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 4116-51.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DALVA GIUZIO DE CARVALHO, 

EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERCILIO CARLOS 

JONASSON - OAB:6987/MT, MARILÚ DE LOURDES VOBETO - OAB:3511

 A sentença proferida nos embargos à execução, cuja cópia se encontra 

às fls. 62/64, determinou o prosseguimento do feito como execução por 

quantia certa. Deste modo, incumbe ao credor apresentar o demonstrativo 

do débito, observando o que dispõe o art. 798, "b", do Código de Processo 

Civil, o que deve ser feito no prazo de dez dias.

Ademais, considerando que já foi ultrapassada a fase de citação e de 

oferecimento de embargos, converto em penhora o depósito de fls. 43 e 

determino que o executado seja intimado a se manifestar sobre as 

avalições de fls. 133/135, bem como sobre o pedido de ajudicação 

formulado pelo credor, no prazo de dez dias, ficando advertido de que, 

não havendo impugnação fundada, fica atribuido ao bem o maior valor 

constante dos orçamentos, ou seja, aquele de fls. 135.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152679 Nr: 766-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA TESCHIMA, AFONSO CELSO 

TESCHIMA JUNIOR, AFONSO CELSO TESCHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, PAULO 

MORELI - OAB:13052/PR

 (...) DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 258, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer contradição na sentença objurgada, já que fundamentada 

nos elementos constantes dos autos. Oportunamente, insta registrar que o 

recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, mas sim para sanar eventuais 

contradições, omissões ou obscuridades, além de possíveis erros 

materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua interposição não 

merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 

do CPC, pretendendo o embargante, em verdade, rediscutir questão já 

analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção 

de modificar o conteúdo da decisão. Ademais, quando lançada a decisão 

nos autos, em 18/12/2017, o exequente não havia feito o preparo da carta 

precatória, o que foi feito somente em 10/01/2018. Registro, ainda, que o 

fundamento da sentença foi o abandono do processo, pois os autos 

aguardavam o preparo da carta precatória para avaliação dos bens desde 

26/08/2015 (fls. 90/91). Dessa forma, a insurgência do embargante contra 

o decisum foi manifestada pela via processual inadequada, uma vez que 

não houve contradição na sentença recorrida. Destarte, não compete a 

este juízo reanalisar caso já sentenciado, ou modificar a sentença já 

proferida, utilizando de outro posicionamento, eis que, para esta finalidade, 

deve a parte socorrer-se do recurso adequado(...) Diante do exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer 

contradição a ser sanada na sentença de fls. 248/251, que permanece na 
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integra, tal como foi lançada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 21401 Nr: 5319-87.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ODAIR DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando instrumento procuratório que outorgue 

poderes para dar quitação ao peticionário de fls. 114 (Dr. Renan Garcia 

Bruscagin).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 176031 Nr: 11697-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a exequente a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 317621 Nr: 1382-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5.635/MT, FRANCIANE 

RAMOS - OAB:18.006-O/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8379/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Designo audiência para o dia 08/05/2018, às 13h30min, para oitiva da 

testemunha Wilson Luiz Muniz.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação da testemunha 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

5. Por fim, determino o cadastramento do advogado Dr. Marciano Rocha 

dos Santos como patrono do polo passivo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122386 Nr: 1547-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PICOLOTTO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA DE LURDES TELES, CEZAR CLAUDIO 

GRANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 19141 Nr: 2496-43.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, 

ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:56.780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MS-3650

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros 

efetuada em 14/03/2018, no valor de R$ 454,28 (quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais e vinte e oito centavos).

O executado poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

defiro o pedido formulado às fls. 164, com relação à pesquisa de veículos 

registrados em nome do executado EDERVAL PEREIRA DA SILVA – CPF 

nº 801.612.869-68, por meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95636 Nr: 2648-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU OSSANI, SHIRLEY ALEIXO OSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, MAGALI CARDOSO CICUTO - OAB:13.062-MT, 

ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT, Silas Parra Teixeira - 

OAB:53472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros 

efetuada em 13/03/2018 e 14/03/2018, no valor total de R$ 1.560,06 (um 

mil, quinhentos e sessenta reais e seis centavos).

O executado poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 
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havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91805 Nr: 9159-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A-MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:/MT 15.604

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254651 Nr: 579-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA, FERNANDO 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 58/61, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome do executado ÁLVARO DE 

SOUZA – CPF nº 935.848.901-44, por meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271068 Nr: 10476-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL JOSE STRADIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concedo o prazo de 30 dias para a manifestação do requerente, 

conforme requerimento de fls. 127.

Decorrido o prazo, se não houver manifestação, intime-se pessoalmente, 

a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124840 Nr: 4053-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AUDITIVO SONYBELL LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 74/75, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome da executada CENTRO 

AUDITIVO SONYBELL LTDA ME – CNPJ nº 59.751.180/0001-96, por meio 

do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224515 Nr: 2466-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E MARIN LTDA, IVANILDE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a exequente a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92909 Nr: 10235-57.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO OILIAN ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ACAÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 226/228, com relação 

à pesquisa de veículos registrados em nome da executada INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS ACAÉ LTDA – CNPJ nº 02.243.710/0001-78, por 

meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 4152-25.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ALEXANDRE LUIZ 
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MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a exequente a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sinop/MT, 15/03/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190315 Nr: 11767-56.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTORA, para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 82 a 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211347 Nr: 12028-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVAL LORENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR de que no endereço de fl. 125 não há entrega de 

correspondência, razão pela qual para cumprimento do mandado de 

citação é necessário o recolhimento da diligência, o qual deve ser feito em 

cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento sem julgamento do 

mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167009 Nr: 1845-25.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON FERNANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA., SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - 

OAB:OAB/MT 18584, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 258 a 262 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA e a Seguradora SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração, bem como para a autora 

manifestar sobre petição de fls. 263 a 265.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156730 Nr: 3805-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MARTINI INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA SOBERANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:OAB/MT 19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se pessoalmente a parte exequente a dar andamento no feito, em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124486 Nr: 3698-40.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA TEREZINHA MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PATRICIA PONTAROLLI JANSEM - 

OAB:OAB/PR 33.825, PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:OAB/PE 

894-B, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945 PR, VIRGINIA 

NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:43943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PRANTE TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000336-32.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 12077335. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1000336-32.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL, movida por RODOESTE IMPLEMENTOS DE 

TRANSPORTES LTDA em face de R. PRANTE TRANSPORTES - ME. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 
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as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259425 Nr: 3341-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDCC, MVCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244, WILLION MATHEUS POLTRONIERI - 

OAB:OAB/MT. 16.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer ministerial de fl. 92 e, por conseguinte, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 7 de maio de 

2018, às 15h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que comparecem à 

audiência.

3. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271078 Nr: 10483-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAV, BKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Lopes dos Santos - 

OAB:24.052, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a patrona das partes providenciou sua assinatura em 

todas as folhas do acordo (fls. 04/10), dê-se nova vista dos autos ao 

Ministério Público.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230959 Nr: 6199-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC, DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, EMANUELLE 

HOISSA - ESTAGIARIA - OAB:, GREISSY CRISTINE THOMAZI 

FABER(nucleojuridicofasip) - OAB:18.485/MT, LUANA MACHADO 

DOS SANTOS - ESTAGIÁRIA - OAB:, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Recebo o pedido de fl. 38, como pedido de desistência e, por conseguinte, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176595 Nr: 12302-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDS, LSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 50/51.

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo estipulado para o cumprimento, determino o 

arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação da parte 

exequente.

 3. Proceda-se as baixas necessárias, inclusive no relatório estatístico.

4. Decorrido o prazo, desarquive-se e intime-se a parte exequente, por 

meio de suas advogadas, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos informando se houve o cumprimento integral da 

obrigação alimentar, consignando-se que a inércia ensejará na presunção 

de pagamento integral do débito e a consequente extinção do feito.

5. Após, vistas ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201666 Nr: 4242-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDCR, MMDCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 63/64.

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo estipulado para o cumprimento, determino o 

arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação da parte 

exequente.

 3. Proceda-se as baixas necessárias, inclusive no relatório estatístico.

4. Decorrido o prazo, desarquive-se e intime-se a parte exequente, por 

meio de suas advogadas, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos informando se houve o cumprimento integral da 

obrigação alimentar, consignando-se que a inércia ensejará na presunção 

de pagamento integral do débito e a consequente extinção do feito.

5. Após, vistas ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205245 Nr: 7185-76.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHPDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FORTUNA SILVA - 

OAB:OAB. 20965/O, LAERCIO MARIA - OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO 

GABRIEL PERSZEL NETO - OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 95/96 e, por conseguinte, determino a realização 

de buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando a 

localização do atual endereço do executado C. H. P. S.

2. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a intimação do executado, nos termos da decisão de fl. 87.

3. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL 

ou a tentativa de intimação no endereço localizado, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219575 Nr: 18024-63.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVCM, TCDS, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:17.781-MT, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - 

OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.40/41, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de abril de 2018 as 

14h,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274726 Nr: 12918-52.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de materia de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278588 Nr: 15167-73.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSDS, RLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLMIRO FILHO SILVEIRA DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 22522

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de abril de 2018, às 14h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, se alguma das partes for patrocinada 

pela Defensoria Pública, e o Ministério Público, para que, querendo, 

compareçam à audiência.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265605 Nr: 6855-11.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHDS, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de junho de 2018, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil, possibilitando às partes a convenção acerca da 

realização de exame de DNA.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, se alguma das partes for patrocinada 

pela Defensoria Pública, e o Ministério Público, para que, querendo, 

compareçam à audiência.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161173 Nr: 8698-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCRN, LECR, GAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI RESENDE DE PAULA - 

OAB:MT/14.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que os exequentes atingiram a maioridade no curso do 

processo (fls. 12/13), retifique-se a D.R.A. para que apenas J. C. C. R. N. 

e L. E. C. R. figurem no polo ativo.

2. Após, intimem-se os exequentes, por meio de sua advogada, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem sua representação processual, 

bem como se manifestem acerca do ofício de fls. 58/60 e parecer 

ministerial de fl. 61, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

3. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

4. Decorrendo o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º).

5. Com ou sem manifestação, conclusos.

6. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 

485, § 1º).

7. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação, encaminhando os autos conclusos.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169391 Nr: 4401-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDDS, RGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:101959/SP, THALINE SAMARY VIEIRA ELISIARIO - 

OAB:15.034-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Matheus Francisco Dutra da 

Silva, representado por sua genitora Rosimeire Gonçalves Dutra, em face 

de Antônio Aparecido da Silva, alegando que é filho do requerido, 

portanto, pretende a fixação de alimentos em seu favor.

Juntou os documentos de fls. 10/13.

À fl. 13, este Juízo recebeu a inicial, determinando a citação do requerido, 

bem como designando audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Devidamente citado (fl. 25), o requerido apresentou contestação às fls. 

27/32.

Intimada a se manifestar pessoalmente, a parte autora não foi localizada 

(fl. 42).

Intimada por edital (fls. 43/44), a mesma quedou-se inerte (fl. 45).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem 

resolução de mérito (fl. 46).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2012, pois a parte autora não evidenciou interesse no 

prosseguimento do processo, uma vez que mesmo sendo intimada a se 

manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183618 Nr: 4651-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLPV, MDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO MT - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo da peça 

de fls. 58/59, intime-se a parte exequente, por meio da Defensoria Pública, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado do 

débito alimentar.

2. Com a juntada do cálculo, determino a intimação pessoal do executado, 

no endereço indicado à fl. 60, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 

o pagamento das prestações da obrigação alimentar em atraso, bem como 

as que se venceram ao longo do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito alimentar compreenda 

alguma das ultimas 03 (três) prestações alimentícias, em conformidade 

com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263305 Nr: 5564-73.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHKC, LAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O, NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico 

Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação de fls. 

37/38, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127883 Nr: 7097-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHFDL, GSFL, RDLB, PSFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que já decorreu prazo superior ao requerido à fl. 72, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, dando 

integral cumprimento à decisão de fl. 69, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204519 Nr: 6594-17.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS, TCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - 

OAB:6175/MT, HENRIQUE ZUANAZZI - OAB:21497/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Talaska - 

OAB:OAB/MT 7987, Wellington Ribeiro - OAB:OAB/MT 11.991

 Vistos em correição permanente.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento do débito 

alimentar em atraso (fl. 142), JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 94120 Nr: 1158-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra a decisão de fl. 105/106, 

regularizando sua representação processual, vez que atingiu a maioridade 

(fl. 20), sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260949 Nr: 4256-02.2016.811.0015
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA, RAJ, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do interditando (fl. 91), homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação formulada 

nos autos (fl. 90).

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, incisos VIII e IX, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 309904 Nr: 14577-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LOPES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - 

OAB:20.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Determino a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal solicitando 

informações sobre a existência de valores em contas bancárias 

(corrente/poupança) e/ou aplicações, bem como PIS/e FGTS em nome do 

“de cujus” Michael Alisson Ferreira Oelke, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Oficie-se ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de 

eventuais beneficiários do “de cujus”, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Com a resposta, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, 

para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222474 Nr: 1158-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRDS, VRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

4. Acaso a parte autora não seja localizada, intime-a, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243008 Nr: 13926-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAM, GHAM, PSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

4. Acaso a parte autora não seja localizada, intime-a, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273360 Nr: 11881-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVCG, AGCG, NFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

4. Acaso a parte autora não seja localizada, intime-a, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198032 Nr: 1039-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYJV, LEJB, APJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY SILVA FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:17.121 OAB/MT, LUCIANE GOMES DE MEDEIROS - 

OAB:17.341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo entabulado à fl. 37/38 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas. Cada parte arcará 

com os honorários de seu patrono.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-seApós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 
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as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158250 Nr: 5424-15.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELC, GKC, KYC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFO, IMFO, TKFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, declaro que G.K.C. e K.Y.C. são filhos biológicos de 

C.O. e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Condeno a parte ré ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que arbitro, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em 

R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da 

justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 02 URH, que corresponde a R$ 

1.793,02 (mil setecentos e noventa e três reais e dois centavos), à 

curadora especial nomeada, Dra. Vania dos Santos (fl. 28). Expeça-se 

certidão de acordo com o Provimento da Corregedoria Geral de 

Justiça.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o 

assento de nascimento dos autores, incluindo-se nos respectivos 

registros o nome de seu pai, C.O., e os nomes de seus avós paternos (fl. 

15), passando o primeiro requerente a se chamar G.K.C.O. e o segundo 

requerente K.Y.C.O., permanecendo inalterados os demais dados.Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173639 Nr: 8873-44.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVPM, APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de bloqueio via Bacenjud e Renajud, vez que a presente 

execução de alimentos tramita pelo rito da coação pessoal e não da 

constrição patrimonial, portanto, resta inviabilizada a satisfação de crédito 

alimentar por meio de penhora de ativos financeiros ou bens móveis. 

Nesse sentido:AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE 

BLOQUEIO DE VALORES. DESCABIMENTO. Mostra-se descabido o pedido 

de bloqueio de valores pelo BACEN-JUD ou do FGTS como pretendido pela 

credora, pois se trata de processo de execução de alimentos que corre 

pelo rito da coação pessoal. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 

Nº 70073923419, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 24.10.2017, p. 26.10.2017).2. 

Indefiro, ainda, o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação 

do executado, vez que, trata-se de medida excepcional e, por ora, ainda 

restam outros meios para satisfazer o débito exequendo, bem como 

ausência de previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Neste 

sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. POSTULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA FORMA DO 

ART. 139, IV, DO CPC. DESCABIMENTO, NO PRESENTE CASO. Cabe ao 

magistrado se valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem 

judicial. Inteligência do art. 139, IV, do CPC. No entanto, a medida postulada 

pela agravante, qual seja, suspensão da CNH do agravado, do passaporte 

e dos cartões de crédito do executado ultrapassam as esferas da 

proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não foram esgotados os 

demais meios executórios para a satisfação do crédito alimentar. Agravo 

de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70075236075, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: J. L. D. A., 

Julgado em 28/02/2018).3. Intime-se a parte autora, por meio de suas 

advogadas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233788 Nr: 7949-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra B. M. Muniz - 

OAB:OAB/MT 20339-O, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante as informações de fls. 69, determino nova intimação do perito 

nomeado à fl. 64 para responder aos quesitos apresentados (fls. 38/38-v 

e 42/43), fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a elaboração do 

competente laudo.

2. Encaminhe-se anexo ao mandado fotocópia das petição de fls. 38/38-v 

e 42/43.

3. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

4. Em seguida, nova vista dos autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274326 Nr: 12642-21.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS, CMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 18.939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17.585-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de abril de 2018, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil, possibilitando às partes a convenção acerca da 

realização de exame de DNA.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249761 Nr: 18138-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GABRIEL PEREIRA BARALDI, DIELLE PEREIRA ORTIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o recurso de apelação (fls. 93/108), em seu efeito devolutivo.

2. Intime-se a parte apelada a responder a apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas anotações.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248073 Nr: 17155-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

- OAB:19070-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, após consulta realizada junto ao site do 2º Ofício 

Extrajudicial de Sinop/MT verificou-se a inexistência de eventual registro 

de falecimento de Anésia Daniel Pinas, intime-se a parte autora, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

fotocópia da certidão de óbito da interditanda.

2. Após, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224193 Nr: 2246-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DERNEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CELINA DA SILVA DERNEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA 

CELINA DA SILVA DERNEY, devidamente qualificada nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como seu curador Aparecido Derney, 

que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local (01 (uma) vez) e no órgão oficial (03 (três) 

vezes), com intervalo de 10 (dez) dias.Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios.Publ ique-se. Registre-se.  Int ime-se . 

Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro de Pessoas competente para averbação e inscrição 

da interdição, bem como termo de curatela definitiva.Adotadas as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266052 Nr: 7117-58.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Retifique-se a D.R.A. visto tratar de ação de INTERDIÇÃO.

2. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, em especial acerca do laudo pericial, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 

485, § 1º).

2.1. Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos a(à) curador(a) especial(a) 

para que se manifeste nos autos acerca do laudo pericial, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190322 Nr: 11772-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que após consulta realizada junto ao site do 2º Ofício 

Extrajudicial de Sinop/MT, verificou-se o registro de falecimento do 

exequente (anexo) e que até o presente momento não foi ajuizada ação 

de habilitação (art. 687 CPC), com fulcro no artigo 313, inciso I e § 1º, do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de dois 

meses.

2. Por conseguinte, em observância ao disposto no artigo 313, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação do espólio da parte 

exequente, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por 

edital, com prazo de 20 dias, para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 02 (dois) 

meses, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito.

3. Findo o prazo de suspensão, ou havendo a habilitação do espólio, 

herdeiros ou sucessores, vistas ao Ministério Público.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168878 Nr: 3870-11.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHM, LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY NEVES LAURO - 

OAB:MT 24285/O, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17.585-MT, 

SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE SANTI SIMON - 

OAB:275779/SP

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e, consequentemente, declaro que P.H.M. é filho biológico 

de J. de A.O. da S., bem como HOMOLOGO, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 84/85. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Condeno a parte ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No 

entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à 

parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente, para que retifique o assento de nascimento da 

parte autora, incluindo-se em seu registro o nome de seu pai, J. de A.O. da 

S., bem como o nome de seus avós paternos, conforme documento de fl. 

35, passando o infante a se chamar P.H.M. da S.Ao final, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-43.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES (AUTOR)

IEDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO)

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA OAB - MT0018726A 

(ADVOGADO)

JUAREZ MACIEL DA SILVA OAB - MT20978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007522-43.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES, IEDA GONCALVES DOS SANTOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Inicialmente, diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de DAILY CARE ASSISTENCIA A 

DOMICILIO LTDA. no importe de R$ 29.910,85 (vinte e nove mil, 

novecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos) para PAGAMENTO da 

NOTA FISCAL de ID. 11299906 – Pág. 1, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Ainda, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO das NOTAS FISCAIS de ID. 11506070 e ID. 

11922225, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas, ressaltando 

que já foi EFETIVADO o BLOQUEIO JUDICIAL da NOTA FISCAL de ID. 

11506070, em consonância ao EXTRATO acostado nos IDs. 11993949 e 

11993956, de maneira que, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos 

Requeridos com relação à NOTA FISCAL de ID. 11506070, DETERMINO, 

desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do referido terceiro particular; III - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009338-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009338-60.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE LUIZ MULLER RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Inicialmente, INDEFIRO o pedido 

formulado pelo Requerido Estado de Mato Grosso por meio do PETITÓRIO 

constante no ID. 11102295, eis que compete ao próprio Estado, seja por 

meio de qual Órgão ou Instituição, a análise e encaminhamento – 

providências que reputar necessárias - das “notas fiscais e demais 

documentos”, ressaltando que, nos termos do PROVIMENTO nº 02/2015 

da CGJ/TJMT, a Auditoria Geral do Estado (AGE) também é INTIMADA por 

ocasião da remessa da nota fiscal. II – Assim, diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 

158.121,56 (cento e cinquenta e oito mil, cento e vinte e um reais e 

cinquenta e seis centavos) para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 

10342866, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; III – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012156-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012156-82.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ANA PAULA OLIARI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

FARMÁCIA EXTRA ECONÔMICA LTDA. no importe de R$ 24.425,92 (vinte 

e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) 

para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 10767696, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005528-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005528-77.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ITAMAR LOURENCO DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 286.450,79 (duzentos e oitenta 

mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 10932037, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008055-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI BALDOINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008055-02.2017.8.11.0015 AUTOR: 

GISELI BALDOINO DE SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 31.941,07 (trinta e 

um mil, novecentos e quarenta e um reais e sete centavos) para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 10563607, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011265-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATHAN ANTUNES PAULUK OAB - MT0020766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011265-61.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: PEDRO PAULUK REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

INTERCOR – SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA. no 

importe de R$ 98.100,00 (noventa e oito mil e cem reais) para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11121068, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Por fim, DETERMINO que se DILIGENCIE junto 

à CONTA ÚNICA, a fim de verificar o SALDO REMANESCENTE e 

consequentemente a IMPORTÂNCIA necessária para COMPLEMENTAR o 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11025752; III - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013051-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANISIA OMIZZOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013051-43.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA ANISIA OMIZZOLLO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO 

retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor 

de MEDEIROS & CIA. LTDA. no importe de R$ 5.999,28 (cinco mil, 

novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11388774, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000783-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000783-88.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: CRISTINA BURATO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Conforme DECISÃO de ID. 12048484, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da parte 

EXEQUENTE, no importe de R$ 13.612,80 (treze mil, seiscentos e doze 

reais e oitenta centavos), mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II 

– Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001607-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MARILUCE DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 16 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para que no prazo de 05 

(cinco),ESCLAREÇA qual o mês gestacional que se encontra para fins de 

bloqueio judicial, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1001607-76.2018.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 8.372,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - MT18828/O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARIA 

LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013619-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA DO AMARAL SANTOS (REQUERENTE)

NAIR APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013619-59.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: THEREZINHA DO AMARAL SANTOS, NAIR APARECIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de MEDEIROS & 

CIA. LTDA. - EPP no importe de R$ 11.988,00 (onze mil, novecentos e 

oitenta e oito reais) para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11385743, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000094-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000094-73.2018.8.11.0015 AUTOR: 

KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

MEDEIROS & CIA. LTDA. - EPP no importe de R$ 13.473,00 (treze mil, 

quatrocentos e setenta e três reais) para PAGAMENTO da NOTA FISCAL 

de ID. 11519152, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000137-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JAWORSKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000137-10.2018.8.11.0015 AUTOR: 

IVO JAWORSKE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de CLÍNICA NEUROLOGIA DO NORTE 

DE MATO GROSSO S/S no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais) para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11417755, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011338-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO DONIZETE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011338-33.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSALINO DONIZETE DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 

101.678,44 (cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e 

quatro centavos) para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11025573, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181569 Nr: 2489-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO CALLONTI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, RENATA 

SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI 

DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO da SENTENÇA 

de fls. 204-208;

II – Da DETIDA ANÁLISE dos autos, INDEFIRO a ATUALIZAÇÃO trazida 

pelo PETITÓRIO de fls. 210-212, eis que não apresenta os a MEMÓRIA dos 

CÁLCULOS de forma DISCRIMADA, assim, INTIME-SE o Exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, ATUALIZE os CÁLCULOS, aos moldes 

da MEMÓRIA de CÁLCULOS de fls. 167-175.

III – Por fim, DETERMINO a abertura do VOLUME II nos autos a partir de fls. 

200.

IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180343 Nr: 1170-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA RAFFAELLE RODRIGUES BALASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO da SENTENÇA 

de fls. 204-208;

II – Da DETIDA ANÁLISE dos autos, INDEFIRO a ATUALIZAÇÃO trazida 

pelo PETITÓRIO de fls. 216-218, eis que não apresenta os a MEMÓRIA dos 

CÁLCULOS de forma DISCRIMADA, assim, INTIME-SE o Exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, ATUALIZE os CÁLCULOS, aos moldes 

da MEMÓRIA de CÁLCULOS de fls. 167-175.

III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 243539 Nr: 14183-26.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO EST. DE MATO GROSSO - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT, Camila Dill Rosseto - OAB:19905/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, DEFIRO PPARCIALMENTE a 

LIMINAR postulada em PETITÓRIO de fls. 322-330, no sentido de 

SUSPENDER a EXIGIBILIDADE da MULTA AMBIENTAL do AUTO DE 

INFRAÇÃO nº 125916, e, consequentemente a CDA de nº 20175518, bem 

como que se ABSTENHA de LEVAR a EFEITO de PROTESTO e 

NEGATIVAR do NOME do REQUERENTE em razão da mesma. EXPEÇA-SE 

ofício aos cadastros negativistas (SPC/SERASA), bem como ao Cartório 

da 2º Ofício extrajudicial de Sinop, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. INTIME-SE as PARTES destes “decisum”. Após, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO para SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244976 Nr: 15068-40.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO EST. DE MATO GROSSO - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT, Camila Dill Rosseto - OAB:19905/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, DEFIRO PPARCIALMENTE a 

LIMINAR postulada em PETITÓRIO de fls. 291-300, no sentido de 

SUSPENDER a EXIGIBILIDADE da MULTA AMBIENTAL do AUTO DE 

INFRAÇÃO nº 129794, e, consequentemente a CDA de nº 20175279, bem 

como que se ABSTENHA de LEVAR a EFEITO de PROTESTO e 

NEGATIVAR do NOME do REQUERENTE em razão da mesma. EXPEÇA-SE 

ofício aos cadastros negativistas (SPC/SERASA), bem como ao Cartório 

da 2º Ofício extrajudicial de Sinop, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. INTIME-SE as PARTES destes “decisum”. Após, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO para SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172639 Nr: 8025-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

 II - DECORRIDO o PRAZO de 15 (quinze) dias, NADA sendo REQUERIDO 

pelas PARTES, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com 

as cautelas de estilo, nos termos do artigo 1.006 da CNGC/MT, que dispõe 

“transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”;

 III – Por fim, CONSIGNO que fica AUTORIZADO pelo período de 06 (seis) 

meses o DESARQUIVAMENTO do feito com ISENÇÃO de CUSTAS, NÃO 

sendo NECESSÁRIO, portanto, o RECOLHIMENTO das CUSTAS JUDICIAIS 

referente a este ato pelo PRAZO FIXADO, SALVO nos casos elencados 

no art. 1.181, § 2º, da CNGC/MT, o qual disciplina que “nos pedidos de 

desarquivamento de processo formulados pela Defensoria Pública e pelo 

Ministério Público, e aqueles em que a parte é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, não haverá a cobrança de custas de desarquivamento” 

independentemente de prazo assinalado.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 272307 Nr: 11264-30.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MARINA GRANDI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...0 Logo, quanto as alegações de OMISSÃO e 

CONTRADIÇÃO na SENTENÇA de fls. 46-58, CONSIGNO que o que 

pretende a EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a 

REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em 

SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS, eis que almeja ADEQUAR a 

DECISÃO ao SEU ENTENDIMENTO. No caso presente, o OBJETIVO da 

Embargante é o de, nitidamente, SUBSTITUIR a SENTENÇA que lhe foi 

DESFAVORÁVEL. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser 

REJEITADOS quando AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC 

ou evidenciada PRETENSÃO de REAPRECIAÇÃO da CAUSA. “Ex positis”, 

CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, mas NEGO 

PROVIMENTO, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO 

na DECISÃO objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222239 Nr: 998-18.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) Logo, os EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

devem ser REJEITADOS quando AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 

1.022 do CPC/2015 ou evidenciada PRETENSÃO de REAPRECIAÇÃO da 

CAUSA. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na DECISÃO 

objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 306474 Nr: 12573-52.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CUMPRA-SE a DECISÃO de fls. 133-137;

 II – CERTIFIQUE-SE quanto ao APENSAMENTO à EXECUÇÃO FISCAL sob o 

cód. Apolo #190477;

 II – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 85814 Nr: 3274-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do EXEQUENTE;

II – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189351 Nr: 10699-71.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – DEFIRO o PETITÓRIO de fls. 102/verso, no sentido de NOTIFICAR a 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS DE SINOP para que informe se foi 

efetuado o pagamento de acordo com o determinado em sentença de fls. 

76-77;

 II – CUMPRA-SE o DETERMINADO em SENTENÇA de fls. 76-77

III – Após, CERTIFIQUE-SE o CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246328 Nr: 16057-46.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FIRMINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FRANCO CARVALHO - 

OAB:14321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – DEFIRO o PETITÓRIO de fls. 107, no sentido de DETERMINAR que as 

INTIMAÇÕES e PUBLICAÇÕES sejam realizaas no nome de Henrique Lima 

OAB/MS 9.979 e Paulo de Tarso Pegolo OAB/MS 10.789.

 III - Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217545 Nr: 16673-55.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉLCIO FERMINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA PEREIRA MENDES - 

OAB:16980 OAB/MT, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:17544 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 
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for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222709 Nr: 1267-57.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE ALMEIDA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., LETICIA GEORGEA 

DE JESUS FURQUIM ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 252851 Nr: 19750-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA GEORGIA DE JESUS FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA DE ALMEIDA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CUMPRA-SE a SENTENÇA de fls. 41-45 (a numerar);

 II – Após, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO e ARQUIVE-SE.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 255680 Nr: 1243-92.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO C. MELGAREJO DE 

VARGAS - OAB:OAB/MT 7429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CUMPRA-SE o ITEM “IV” do DESPACHO de fls. 145;

 II – Após, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 219375 Nr: 17921-56.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSILENE CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 118698 Nr: 11000-57.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de 

CONDENAR o Requerido a REPARAR os DANOS MORAIS no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária que deve se 

dar da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora 

a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, alterada 

pela Lei nº 11.960/2009, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEIXO de CONDENAR o 

REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

entanto, CONDENO o REQUERIDO ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 15% sobre o valor da 

condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Em 

não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 300541 Nr: 8753-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GD CAMILOTTI JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CUMPRA-SE a parte final da DECISÃO de fls. 49-53, no sentido de 

realizar o apensamento à execução fiscal cód. Apolo #219206;

 II – Após, DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

III – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002012-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT4720/B (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 #1002012-15.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CAMILO FERREIRA NETO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por 

CAMILO FERREIRA NETO, neste ato representado por DÁLIA FERREIRA 

DOS SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado 

pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado 

pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a 

inicial que a parte Requerente, “conta atualmente 90 (noventa) anos de 

idade (...) é portador de cardiopatia grave com marcapasso há 01 ano, 

tremor essencial, delirium hipoativo, hipercalemia devido a insuficiência 

renal aguda, necessita de internação em unidade de terapia intensiva de 

urgência e realização de hemodiálise, sendo de caráter emergencial, pois 

o paciente se apresenta clinicamente instável com alto risco de morte”. 

Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA, para compelir os 

Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento que 

necessita, qual seja, “INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

DE URGÊNCIA E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE”. COLACIONOU aos 

autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL 

e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado no ID. 12267203. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem, IMEDIATAMENTE, o tratamento adequado à parte 

Requerente, qual seja, INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

DE URGÊNCIA E REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, e, se necessário 

TRANSPORTE DE UTI MÓVEL para OUTRA LOCALIDADE em que haja 

disponibilidade de atendimento, além de outros procedimentos que se 

mostrarem necessários ao restabelecimento de sua saúde. Caso não haja 

prestador na rede do SUS, que seja DISPONIBILIZADO na REDE 

PARTICULAR, às suas expensas, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado no ID. 12267203. Com a contestação, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC/2015. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE 

COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008523-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008523-63.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: TREVISOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP 
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REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por TREVISOL ENG. E 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, em desfavor da SEFAZ – SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO,. Em PETITÓRIO 

de ID. 12251891 o REQUERENTE pretende a suspensão do referido 

protesto e exclusão da dívida ativa mediante concessão de tutela de 

urgência. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine 

“sustar o apontamento para protesto de nº 146-08/03/2018 do 2º Oficio do 

Registro Civil, Tabelionato de Notas, Pessoa Jurídica e PROTESTO DE 

TÍTULOS,”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE 

INFRAÇÃO E MULTA COM PEDIDO URGENTE DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por CELSO MATTEI, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Desta forma, verifica-se que a parte REQUERENTE teve sua 

dívida protestada perante o Cartório do 2º Ofício de Sinop, gerando para o 

mesmo PERIGO DE DANO. Assim, diante do Art. 296 do CPC/2015 a 

TUTELA PROVISÓRIA “(...) pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada”. Ademais, considerando que o REQUERENTE esteja se 

precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, indevido, entendo 

que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o 

deferimento da cautelar “in limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o 

simples fato da possibilidade de inclusão do nome do REQUERENTE no 

SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO 

indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não 

sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME 

MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Desta 

forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas 

SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos 

negativos dele decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser 

efetuado com cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de 

proteção à imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve 

nortear as relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja 

DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de 

SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, 

este Juízo entende que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO 

dos seus EFEITOS. O SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o 

POSICIONAMENTO aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS 

a EFETIVAÇÃO do PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos 

seus EFEITOS, em substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o 

seu cancelamento ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De 

acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as 

medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de 

dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela 

suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na 

pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido. 

(REsp 627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto 

houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao 

protesto, não há como cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido 

pela Autora em sua peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. 

Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, 

podendo a inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao 

CRÉDITO e o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO 

PPARCIALMENTE a LIMINAR postulada em PETITÓRIO de ID. 12251891, no 

sentido de SUSPENDER os EFEITOS do PROTESTO junto ao 2º Ofício de 

Protesto de Títulos desta Comarca, qual seja “Protesto de Títulos 

Cambiais”, apontado sob o 146-08/03/2018, bem como a SUSPENSÃO da 

EXIGIBILIDADE do CRÉDITO oriundo da CDA nº 2017487212 (ID. Num. 

12251927 - Pág. 2). EXPEÇA-SE ofício ao Cartório da 2º Ofício extrajudicial 

de Sinop, solicitando o cumprimento da presente decisão. INTIME-SE as 

PARTES destes “decisum”. Após, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000596-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (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: 

1000596-80.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON MATHIAS 

REQUERIDO: NILSON ARAUJO COUTINHO Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado (a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013373-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON OSMAN PERANDRE 68823070910 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013373-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ARILSON OSMAN PERANDRE 

68823070910 REQUERIDO: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 

MULTIGRAIN S.A. Vistos etc. As partes não compareceram na audiência 

de conciliação, designada para o dia 12/03/2017. A Requerente pugna 

seja designada nova data ao argumento de que não compareceu a 

audiência em razão de ser motorista autônomo e que estava em viagem a 

trabalho, juntando aos autos documento hábil a comprovar o alegado, 

consoante Id 12165604/12165649. É válido salientar que a maquina 

judiciária foi movimentada de maneira desnecessária e que o Requerente 

deveria ter informado o Judiciário que não poderia comparecer à 

audiência, requerendo a designação da solenidade. Por todo exposto, 

DECIDO: 1- INDEFIRO pedido de Revelia. 2. DETERMINO que seja designada 

nova data para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, conforme critérios e pauta 

deste Juízo. 3. Designada a nova data, INTIMEM-SE as partes e seus 

patronos. Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004687-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1004687-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: FRANCISCO DE SOUZA Vistos etc. Com o 

retorno da Carta Precatória, INTIME-SE a parte Autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009323-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BELGIMAR BEZERRA BRILHANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VITORIANO (REQUERIDO)

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (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: 

1009323-91.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BELGIMAR BEZERRA 

BRILHANTE REQUERIDO: PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - 

EPP, ADEMIR VITORIANO Vistos, etc. Considerando certidão de Id 

11613951, bem como termo de audiência de Id 12048779, intime-se a parte 

AUTORA, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010654-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES 

FAMILIARES NOVA ESPERANCA (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: 

1010654-11.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E 

AGRICULTORES FAMILIARES NOVA ESPERANCA Vistos, etc. 

Considerando certidão de Id 11521241, intime-se a parte AUTORA, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010689-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI FATIMA FRIGO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIQUE FRANCISCO DO CARMO (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: 

8010689-17.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: CLERI FATIMA FRIGO DIAS 

EXECUTADO: VANDIQUE FRANCISCO DO CARMO Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista o descumprimento do acordo firmado com a Exequente, 

devidamente sentença, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012849-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DULCO DOS SANTOS (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: 

8012849-78.2016.8.11.0015 REQUERENTE: NORTAO TRUCKCENTER 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: VAGNER DULCO 

DOS SANTOS Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido da Requerente, 

concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para que informe novo endereço 

da parte Requerida, eis que restou infrutífera a citação e intimação, 

conforme se pode aferir pelo AR juntado aos autos, sob pena de extinção 

do processo. 2. Com efeito, designe nova data para audiência de 

conciliação e, para tanto, expeça-se novo mandado de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE JESUS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000424-70.2018.8.11.0015 REQUERENTE: SONIA REGINA DE JESUS 

FIGUEREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o prazo determinado 

para que o Autor emendasse a inicial, nos termos do artigo ID. 11437652, 

decorreu sem que este cumprisse a determinação judicial em todos os 

seus termos, restando pendente a juntada de extrato atualizado de 

negativação. Diante do exposto, determino sua intimação para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dê cabal cumprimento a citada decisão, sob 

pena de indeferimento da tutela. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013540-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELCI CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 
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1013540-80.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA NELCI CORREA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a Autora não compareceu a 

audiência de conciliação realizada na data de 15 de março de 2018. 

Contudo, presente no ato, o causídico por ela constituído justificou a 

impossibilidade de sua presença. 2. Diante do exposto, determino que se 

designe nova data para audiência de conciliação, comunicando-se as 

partes. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012861-92.2016.8.11.0015

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:

DEBORA REGINA DE LIMA VERLINGUE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte promovente 

para que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da carta precatória 

devolvida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010690-12.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARLI CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011253-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSO MALHEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011253-47.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VANILSO MALHEIROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME Vistos, etc. 1. 

Instado a se manifestar-se acerca do endereço do Requerido, o 

Requerente informou meios possíveis de localização daqueles para os fins 

pretendidos. 2. Diante do exposto, defiro pedido do Auto. 2. Com efeito, 

designe nova data para audiência de conciliação e, para tanto, expeça-se 

novo mandado de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013878-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO OLIVEIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

ISABEL APARECIDA ALVES DA ROCHA (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: 

1013878-54.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: AFRANIO OLIVEIRA DA ROCHA, 

ISABEL APARECIDA ALVES DA ROCHA Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, 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; 2. 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, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004557-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO BARBOSA PEREIRA (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: 

1004557-92.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DOUGLAS VICENTE DE 

FREITAS REQUERIDO: ROMARIO BARBOSA PEREIRA Vistos, etc. 1. 

DEFIRO o pedido da Requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias 

para que informe novo endereço da parte Requerida, eis que restou 

infrutífera a citação e intimação, conforme se pode aferir pelo AR juntado 

aos autos, sob pena de extinção do processo. 2. Com efeito, designe 

nova data para audiência de conciliação e, para tanto, expeça-se novo 

mandado de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009605-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAIMUNDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001564-42.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

PAIVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Considerando que na 

presente demanda o(a) reclamante pugna seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 
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(SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001981-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FABIANA ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR APARECIDO DE MATOS (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: 

1001981-92.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: KATIA FABIANA ALEXANDRE 

EXECUTADO: CLAUDEMIR APARECIDO DE MATOS Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006075-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Designe-se nova audiência de conciliação. 2. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, bem como intime-se o reclamante. 3. Advirto 

que, o não comparecimento do reclamante na audiência designada, 

implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, o não 

comparecimento, implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). 

4. Não havendo acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) 

dias, e a parte autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo 

prazo. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020071-34.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI OUVERNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, 

RATIFICO a decisão conforme proferida, com fundamento no artigo 487 do 

Código de Processo Civil, acatando a opinião do(a) Juiz(a) Leigo(a) e via 

de consequência EXTINGUO o feito. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nada sendo requerido, ocorrido o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006075-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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 10/04/2018 13:15. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011197-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDO MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VAGNER DO NASCIMENTO 79389481104 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010261-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EVARINI SOUZA 39533204168 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA FABIANO (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: 1011610-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILA SOLANGE - 

MINISTERIO DE MADUREIRA (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 10/04/2018 14:00. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011153-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS DE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUFAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO OAB - PR0023378A 

(ADVOGADO)
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ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(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 10/04/2018 14:45. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001240-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008175-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MORAES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

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 11/04/2018 09:00. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008357-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUDICEIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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 11/04/2018 09:15. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008183-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIS DALAMARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE BUENO BARBOSA (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 11/04/2018 09:45. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011732-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O R DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMAN TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/04/2018 10:00. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERASMO DE OLIVEIRA BRAZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/04/2018 13:15. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RICARDO FIORINI (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 11/04/2018 16:15. Sexta-feira, 16 de Março de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000500-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN PABLO SOUZA GALANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1000500-94.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: JHONATAN PABLO 

SOUZA GALANI Endereço: Inexistente, 2775, Inexistente, Inexistente, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 Promovido(s) Nome: AZUL LINHAS AEREAS 

Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 9 

Andar, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Tipo de Ação [ARRAS 

OU SINAL] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 37.480,00 Juízo 

Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 10/04/2018 

14:30 A presente carta, extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente 

na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença 

de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Sexta-feira, 16 de Março 

de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008499-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ ATOATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1008499-35.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: GILBERTO LUIZ 

ATOATTI Endereço: rua tuiuti, 1275, Centro, SANTA CARMEM - MT - CEP: 

78545-000 Promovido(s) Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: 

ALAMEDA SURUBIJU, 2010, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06455-040 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Tipo de 

Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 20.000,00 Juízo Juizado Especial 

Cível de Sinop Audiência de Conciliação 11/04/2018 17:00 A presente 

carta, extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem 

por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por 

todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante deste mandado, para comparecer(em), 

acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER 

DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 

20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Sexta-feira, 16 de Março de 2018. Karine Danielle 

Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002026-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR ZAMBONIN (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MATEUS RIBEIRO (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. I - Considerando o acordo realizado nos autos na comarca de 

origem, conforme noticiado nos autos, DETERMNO a DEVOLUÇÃO da 

presente missiva, com as cautelas e homenagens de estilo; II - No mais, 

fixo em 1 (uma) urh os honorários do advogado dativo nomeado nos 

autos; Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010638-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MAIS SAUDE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8010638-69.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIVALDO VASCONCELOS 

DA SILVA REQUERIDO: DROGARIA MAIS SAUDE LTDA - ME Vistos, etc. 

Em atenção ao postulado no movimento de ID 2236826, bem como, 

visualizando que o estabelecimento comercial incialmente requerido fora 

alienado, consoante Certidão acostada nos autos em ID 9603358, tenho 

que o adquirente, in casu, responde pelos créditos anteriormente 

contraídos, bem como pelas obrigações a eles inerentes. Tal conclusão é 

obtida com base nas características do TRESPASSE, quando há a cessão 

da universalidade de bens, em que um empresário vende a outro, que 

permanece no mesmo ramo de atividade. No presente caso, verifica-se 

haver fortes indícios de que a empresa G K FARMACIA LTDA-ME, com 

nome fantasia DROGARIA PRIMAVERAS, com CNPJ sob n.º 

23.339.848/0001-45, com sócio proprietário o senhor Jian Marcos de 

Almeida sucedeu a Requerida DROGARIA MAIS SAÚDE LTDA-ME, posto 

que atua no mesmo nicho de mercado e no mesmo ponto comercial, 

desfrutando da mesma clientela. De mais a mais, não podemos deixar de 

olvidar para as declarações do Requerente, que alegou ter adimplido o 

débito, em tese devido à DROGARIA MAIS SAÚDE LTDA-ME, junto à 

empresa DROGARIA PRIMAVERAS. No mais, conforme certificado pelo 

Oficial de Justiça em Mandado de Constatação, segundo o proprietário do 

atual estabelecimento comercial, DROGARIA PRIMAVERAS, a motivação 

para a instalação de sua empresa naquele local deu-se em razão de que 

anteriormente havia ali uma Farmácia, então o local já estaria preparado 

para empresa ligada ao ramo farmacêutico. Destarte, em que pese às 

declarações do Sr. Jian no sentido de inexistência de trespasse em 

Certidão retro, tenho que restam presentes os elementos caracterizadores 

do referido negócio jurídico. Ressaltamos que para falar em trespasse de 

estabelecimento é necessário que haja a transferência de elementos 

suficientes à preservação de sua funcionalidade como tal, ou seja, a 

universalidade adquirida deve ser idônea a operar como estabelecimento 

anteriormente existente, situação ocorrida na hipótese dos autos. Neste 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTS. 1.142 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. 

TRESPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. 

PENHORA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Sem 

razão o embargante ao pretender a desconstituição da penhora sobre 

seus bens e a extinção da execução. Com efeito, a documentação 

acostada aos autos revela a transmissão da funcionalidade do 

estabelecimento empresarial, caracterizando, assim, o trespasse.2. 

Conforme a expressa disposição do art. 1.146 do Código Civil o adquirente 

responde, solidariamente com o devedor primitivo, pelos débitos anteriores 

à transferência, desde que contabilizados, como na exata hipótese dos 

autos. 3. Sobre a matéria, confira-se, por pertinente, a lição do acórdão do 

e. TJDFT que destaco, ad litteris: "DIREITO COMERCIAL. OBRIGAÇÕES 

ASSUMIDAS ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO ESTABELECIMENTO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. ART. 

1.146, CC. ACORDO DIVERSO EM CONTRATO. INEFICÁCIA PERANTE 

TERCEIROS. 1. A RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS 

ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA DECORRE DE LEI (ART. 1.146, CC), SÓ 

TENDO EFICÁCIA PERANTE AS PRÓPRIAS PARTES EVENTUAL 

CLÁUSULA DO CONTRATO DE TRESPASSE QUE EXCLUA ESSA 

RESPONSABILIDADE. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Classe 

do Processo: APELAÇÃO CÍVEL 20090110988526APC DF; Registro do 

Acórdão Número: 500740; Data de Julgamento: 13/04/2011; Órgão 

Julgador: SERVIÇO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS; Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA; Publicação no DJU: 03/05/2011 Pág.: 139; Decisão: 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME.).4. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da causa. 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRO (Acórdão n.658987, 

20120310184262ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/03/2013, Publicado no DJE: 08/03/2013. Pág.: 340) (grifei). 

Nessa toada, uma vez realizado o trespasse a cessão dos créditos 

referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos 

respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, 

nos termos do artigo 1.149 do Código Civil. Ao revés, as obrigações 

inerentes a esses créditos igualmente são transferidas, incluído dar a 

quitação e, em casos como o presente, proceder a exclusão do nome do 

devedor do cadastro de inadimplentes. Posto isso, tenho que o pleito do 

requerente merece guarida, pelo menos nesse primeiro momento 
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processual, nos termos do artigo 1.149 do Código Civil, vez que, pelas 

condições em que se encontra a DROGARIA PRIMAVERAS, é plausível 

que o requerente tenha sido induzido a erro no momento do pagamento, 

crendo que em verdade estava adimplindo o débito com o credor original. 

Ademais, não se pode afastar a responsabilidade da DORGARIA 

PRIMAVERAS, posto que teria recebido os valores discutidos nos autos, 

razão pela qual acolho o pedido de inclusão da mesma na presente 

demanda. Sendo assim, DECIDO: 1. REDESIGNE-SE a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta deste juízo; 2. INTIME-SE o 

requerente para comparecimento; 3. CITE-SE e INTIME-SE o requerido 

através de MANDADO JUDICIAL a ser cumprido no endereço constante no 

ID 9519048, DEVENDO a citação/intimação recair na pessoa atualmente 

responsável pelo estabelecimento comercial, ou seja, o adquirente da loja 

denominada “DROGARIA PRIMAVERAS”; 4. Fica desde já autorizada a 

CITAÇÃO do requerido na forma do artigo 252 do Código de Processo 

Civil, independente de novo despacho, podendo ocorrer por iniciativa do 

oficial de justiça, com fulcro no artigo 253 do mesmo Diploma Legal, desde 

que observados os requisitos dispostos no sobredito artigo, quais sejam, 

o oficial de justiça ter procurado o requerido em seu endereço, por três 

vezes, sem localizá-lo, e havendo suspeita de ocultação; 5. Faça constar 

no Mandado Judicial as ADVERTÊNCIAS LEGAIS para o caso de não 

comparecimento na solenidade de conciliação, bem como, a validade da 

citação/intimação ocorrida na pessoa adquirente do estabelecimento 

comercial requerido. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MERCES KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1001427-60.2018.8.11.0015 REQUERENTE: THAIS MERCES KOEHLER 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos, 

etc. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze), emende a 

incial, juntando comprovante de endereço e o comprovante que demonstre 

a quitação do débito negativado, conforme narrado na inicial. Após, 

conclusos para análise da tutela. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CAMILA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000464-52.2018.8.11.0015 REQUERENTE: INGRID CAMILA RIBEIRO 

PEREIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, a 

requerente alega que teve seu nome negativado em razão de débito o qual 

desconhece junto a UNOPAR- Universidade Norte do Paraná. Alega que, 

conquanto tenha sido gerado débito junto à Requerida, este fora 

devidamente pago, contudo, ainda assim teve negativação anotada em 

seu nome em virtude de suposta inadimplência, causando-lhe restrições 

no seu poder de compra. Destarte, pugna pela concessão da tutela para 

retirada da restrição em seus dados. Pois bem. Sabe-se que a tutela de 

urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Quanto à probabilidade do direito, estando o débito em discussão, 

deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, 

que não há dano inverso. Quanto ao perigo de dano, tendo em vista que a 

requerente juntou aos autos extrato que comprova a inexistência de débito 

(ID 12081438), a priori, demonstrando a quitação do débito objeto de 

negativação, bem como comprovou que, em tese, a restrição creditícia de 

seu nome se deu em momento posterior ao aludido pagamento, evidente o 

perigo de dano a requerente. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2. INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente decisão, 

bem como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da Autora, até 

ulterior deliberação deste juízo. 3. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros 

negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. 4. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 5. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, oportunidade 

em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013181-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA VALASKI GONDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PBG S/A (REQUERIDO)

EMITE COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERTOLDI COELHO OAB - SC23103 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013181-45.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANGELA MARIA VALASKI 

GONDRO REQUERIDO: PBG S/A, EMITE COMERCIO DE PISOS E 

CERAMICAS LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise 

dos autos, verifico que a situação fática delineada nesta ação de 

indenização por danos materiais e morais necessita de exame técnico 

para afirmar se o problema no assentamento do piso estilo “porcelanato” 

decorreu de manuseio defeituoso, falta de cuidado da promovente quando 

da instalação ou de vício na fabricação do material. No mesmo sentido se 

posiciona a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. 

PORCELANATO. MANCHAS. EXTINÇÃO DO FEITO PELA NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. A parte autora noticiou vício no produto adquirido da ré 

(porcelanato), pois apresentou manchas logo após o assentamento. 

Postulou a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, além 

do pagamento das despesas com a retirada e colocação de novo piso e 

indenização por danos morais. A parte requerida, por seu turno, sustentou 
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a necessidade de perícia técnica. Alegou que o produto se encontrava 

dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT e referiu que o piso 

entregue e assentado em sua residência é exatamente o que foi 

escolhido, ocorrendo que por imitar madeira apresenta diferenças de 

tonalidade que é de sua própria característica (padrão rústico), não 

havendo, portanto, defeitos em sua fabricação. Foi proferida sentença de 

extinção do feito pela complexidade da causa, levando em conta a 

necessidade de perícia. Com efeito, há necessidade de perícia no caso em 

tela, a fim de que seja averiguado se houve efetivamente vício na 

fabricação do produto ou se houve falha na sua instalação. As fotos 

trazidas ao feito não tem o condão de elucidar a dinâmica do ocorrido. A 

prova produzida não permite julgamento preciso. A extinção do feito para 

realização de provapericial é medida que se impõe no caso em tela, 

sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão 

posta em juízo. Sentença de extinção do feito por necessidade de perícia 

que vai mantida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005732680, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/02/2016) Com 

isso, os fatos dimensionam complexidade impossível de ser aferida 

mediante a produção de prova que não a pericial. Nesse aspecto é 

possível afirmar que o Juizado Especial admite a realização de perícia 

informal, conforme artigo 35 da Lei n. 9.099/95. Essa perícia, entretanto, 

não será suficiente para a solução adequada da lide, ante a complexidade 

do contrato. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011563-75.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PERCINOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAKO ELETRODOMESTICOS (EXECUTADO)

PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011563-75.2010.8.11.0015 EXEQUENTE: PAULO SERGIO PERCINOTO 

EXECUTADO: DAKO ELETRODOMESTICOS, PONTO CERTO UTILIDADES 

DOMESTICAS LTDA Vistos. Cuida-se de execução de título judicial em 

desfavor da empresa "Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda" que teve sua 

falência decretada em 10/02/2016. Dito isso e sem maiores delongas, a 

presente execução não poderá correr perante o JEC. Isso porque ainda 

que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95, fato é que, uma vez constituído crédito em favor da exeqüente 

contra empresa falida, o cumprimento da obrigação deve se dar junto ao 

juízo universal da recuperação e/ou falência. Ademais, insta salientar que 

o pedido de extinção da execução poderia ser aviado com simples 

petição, aliás, com reconhecimento de ofício pelo Juízo, diante da 

manifesta incompetência do JEC em executar título executivo judicial em 

desfavor de pessoa jurídica em recuperação judicial. Desse modo, caberá 

ao credor habilitar o seu crédito perante o Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da empresa requerida. O Enunciado 51 do FONAJE 

estabelece que: "Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria". Nesse sentido, os seguintes julgados: “IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI Nº 

11.101/2005 QUE SE LIMITA A 180 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, § 4º, 

DA REFERIDA LEI. CONSTITUIDO O TITULO JUDICIAL, INCABIVEL A 

EXECUÇÃO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CIVEL. INCIDENCIA DO 

ENUNCIADO 51 DO FONAJE. Não assiste ao ora recorrente. O pedido de 

cumprimento de sentença nos presentes autos se deu em 24/01/2011, fl. 

58. Ocorre que o pedido de recuperação judicial da ora recorrida foi 

deferido em 21/03/2011, fls. 06/16, quando já constituído o título judicial, 

não podendo ser executado perante o JECível conforme disciplina o 

Enunciado 51 do Fonaje: "Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria". Neste sentido: IMPUGNAÇÃO À FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. 1. Ainda 

que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia ser aventada até 

mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio pelo Juízo, uma vez 

que o crédito constituído em favor da recorrente não pode ser executado 

perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para fazê-lo. 2. 

Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que "os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria." Assim, correta a decisão 

que determinou o levantamento da penhora, devendo a credora habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71003556099, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 10/05/2012). Assim, vai mantida a sentença para extinguir a 

execução, podendo a credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial. SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004639837, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/10/2013) “EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃOPERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor do exequente por meio 

de título judicial não pode, no caso concreto, ser executado perante o 

Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para fazê-lo, eis 

encontrar-se a empresa executada em processo de recuperação judicial, 

o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito perante o juízo 

falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao ingresso daquela 

ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE que dispõe que "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria." Assim, 

correta a decisão que extinguiu o feito, devendo o credor habilitar seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004213625, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

23/05/2013) Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente execução em relação à ré "Mabe Brasil 

Eletrodomésticos Ltda",com fulcro nos art. 51, II, e art. 52, IX, ambos da Lei 

n.º 9.099/95. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Expeça-se a competente 

certidão para a parte requerente, a fim de que promova a competente 

habilitação de seu crédito no plano de recuperação judicial na Comarca 

que homologou tal pedido. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010673-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA BABOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

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 com assinatura muito semelhante à da parte autora 

além de telas de seu sistema interno com registros e informações, 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 contudo, verifica-se dos autos que a mesma 

quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 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, 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: 1010702-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Compulsando os 

autos verifico que o Requerido pagava em média R$ 30,00 a R$40,00 reais 

mensais em média referente as faturas, não sendo plausível e esperado a 

cobrança superior a R$ 100,00. 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. 
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03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outras anotações em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome da autora, sendo 

algumas anteriores a versada nos autos. “Ex positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência 

do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado e não havendo requerimento de cumprimento de sentença no 

prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010690-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE FORTUNATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, 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. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010693-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANAIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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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, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. 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: 1010694-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARLETE FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. 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 ? 
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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: 1006840-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SULENIR NASCIMENTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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, 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. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-65.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CANHET DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001707-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PRISCILA CANHET DA 

SILVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispenso o relatório nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação de restituição de quantia paga, com pedido de dano 

moral sob o argumento de que a autora contratou o serviço para 

fornecimento de internet apenas na velocidade de 5 MB e não 10 MB e, 

assim, pagou valores superiores ao contratado sem o seu consentimento. 

Passo a julgar o mérito. De rigor a inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo e 

extintivo do direito da promovente, ônus que não se desincumbiu. Isto 

porque a ré não comprovou a efetiva migração do plano contratado pela 

autora para alterá-lo para receber 10MB de internet, sendo que seria 

possível demonstrar tal situação através de gravação telefônica e 

atendimentos realizados com a consumidora, inclusive apresentando os 

protocolos de atendimento citados na petição inicial, o que não foi feito. Os 

elementos da responsabilidade estão, assim, caracterizados, vez que há 

nexo causal entre a conduta da cobrar na fatura valor superior ao plano 

inicialmente contratado entre as partes e os danos causados à autora, 

que pagou durante longos meses quantias indevidas por desídia da ré. 

Portanto, o pleito de restituição do valor pago indevidamente em dobro é 

cabível a título de prejuízos materiais, na forma do art. 42 do CDC. 

Ressalte-se que assiste razão à autora no deferimento de danos materiais 

no valor de R$ 237,13, vez que o suposto desconto ocorrido na fatura 

com vencimento em 14.11.2016 não possui qualquer especificação, 

tampouco demonstrou a ré que o abatimento decorreu da exata situação 

tratada nos autos, de forma que o pedido de danos materiais resta 

deferido em sua totalidade. Além disso, quando o consumidor é obrigado a 

procurar diversas o prestador de serviços e há demora ou ausência 

solução na via administrativa, caracteriza-se dano moral. Nesta linha, a 

situação narrada pela promovente excedeu os limites dos aborrecimentos 

diários, gerando indignação na parte consumidora, comprometendo a paz 

e tranquilidade de espírito, devendo, pois, ser reparado o consumidor em 

sua esfera moral. Dessa forma, configurado o dano moral sofrido pela 

parte requerente, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser 

estipulado a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Condenar a requerida a restituir o valor de R$ 237,13 (duzentos e trinta e 

sete reais e treze centavos), em dobro, com incidência de correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a contar da 

citação (art. 42, do CDC); e, b) Condenar a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Por fim, arbitro honorários advocatícios à patrona da autora no valor de 1 

URH, vez que houve nomeação daquela para patrocinar a demanda, tendo 

em consideração o grau de zero do profissional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, bem assim o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo seu serviço (art. 84, § 2º, 

do CPC). Por consequência, julgo extinto o processo com julgamento do 

mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006722-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FIGUEREDO DA SILVA (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, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. 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 
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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: 1006721-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010080-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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, acompanhado de telas de seu sistema interno e extratos de 

faturas comprovando a relação jurídica entre as partes e a existência do 

débito mencionado. 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, 
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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: 1006816-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010536-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIZ DE SOUSA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. 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 além 

de extratos de faturas, comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes e o débito em testilha. Destaque-se que as provas aportadas são 
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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: 1010466-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARRUA (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. 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, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 
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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: 1010388-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto 

nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a visita técnica 

para aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua irresignação. 

Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC do autor, há 

de se considerar que o procedimento administrativo hábil a ensejar a 

cobrança deve contar com a participação do consumidor, possibilitando a 

defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos capazes de aferir 

que ao consumidor foi oportunizado participar do procedimento que deu 

azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, comprovação de que o 

mesmo tem responsabilidade nas avarias detectadas em seu aparelho 

medidor. Não obstante a isso, não junto a Ré nem mesmo laudo técnico 

quanto à suposta perícia realizada. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, 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. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 
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cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, o 

requerente teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão do inadimplemento da fatura por ora considerada indevida. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou que a reclamada incluiu o seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, por débito que conforme mencionado é indevido. De outra 

banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da existência do débito 

litigado, porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

restando devido o acolhimento dos invocados danos morais. Saliento que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pelo reclamante, vez que a 

reclamada responde objetivamente pelos danos causados. Sobre este 

ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente leciona: "... danos morais 

são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Em tais casos, a concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in re 

ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, 

não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho neste 

ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, 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. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

para DESCONSTITUIR a fatura emitida com referência ao mês de 

novembro/2012, no valor de R$ 3.105,05 (três mil cento e cinco reais e 

cinco centavos), e ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte 

requerente, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta 

sentença. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [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: 1010407-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 414 de 519



Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto 

nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 

do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, 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. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Não obstante a isso, insta salientar que o Réu não 

teve o seu nome incluído nos cadastros de inadimplência e nem mesmo o 

corte de energia. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO: Diante do exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do 
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Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura emitida, no valor de 

R$2.051.93 (dois mil, cinquenta e um reais e noventa e três centavos), e, 

de outro modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de DANOS MORAIS por 

se tratar de MERO ABORRECIMENTO. Em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013338-52.2015.8.11.0015
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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. Em breve síntese a parte Requerente 

interpôs os presentes Embargos sustentando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida nestes autos (id nº 4849861) com 

base em dois argumentos: a) condenação em danos morais sem 

existência de pedido formulado na petição inicial e b) equívoco na 

fundamentação da responsabilidade da parte Requerida quanto à 

manutenção do padrão. Quanto ao primeiro ponto embargado, este merece 

acolhimento. A sentença, enquanto atividade jurisdicional, encontra-se 

limitada à causa de pedir e aos pedidos insertos na petição inicial. Pela 

análise da petição inicial, apesar da narrativa fática, resta evidenciado que 

não há, dentre os pedidos, a condenação da parte Requerida em 

reparação moral. Por outro turno, o segundo ponto suscitado não 

comporta acolhimento. Em verdade a parte Embargante em reabrir 

discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie 

recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser 

suprida, obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já 

ressaltado. A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma 

Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE 

DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da 

Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. 

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e 

fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador 

dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas 

pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual sentido é 

o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por tratar-se de relação de consumo, incumbia à parte Requerida o ônus 

da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC. A questão 

posta, neste ponto não é meramente semântica, mas encontra-se atrelada 

ao ônus probatório acima estipulado. Inicialmente destaca-se a narrativa 

da parte Requerente: Aduz a requerente que sua energia foi cortada em 

razão de falta de pagamento de faturas, com isso realizou o pagamento 

das mesmas na data de hoje e após foi até a requerida pedir o religamento 

da linha conforme protocolo n. 28633204, entretanto, a empresa informou 

que não é possível efetuar a operação, pois há a necessidade da troca do 

padrão para um tipo novo para o correto funcionamento. Diante disso, a 

requerente necessit urgentemente que a empresa religue a energia, pois 

esta é imprescindível para o cotidiano da família. Informa também que 

realizou compras e as mesmas estão estragando por falta de energia e há 

crianças na casa. No entanto não possui condições de arcar com todas 

as despesas da troca no momento, pois o valor aproximado é de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (grifo nosso). Em sua defesa a parte 

Requerida argumentou: Ora, o padrão instalado na unidade consumidora 

da requerente foi construído com madeira, material este que não é 

adequado para receber o fornecimento de energia elétrica, tendo em vista 

tratar-se de produto inflamável (grifo nosso). No id nº 4334199 a parte 

Embargante apresentou conceituação de que o padrão de energia é 

composto “pela caixa de medidor, eletrodutos, etc”. Logo, incumbia à parte 

Requerida o ônus probatório em demonstrar qual destes componentes era 

fabricado em material vedado. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para 

modificar o dispositivo sentencial que passará a tera seguinte redação, 

mantendo-se as demais partes da sentença em sua integralidade: “Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id 

nº 2946747 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil”. Intimem-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MACIEL MENDES (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. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, no momento da distribuição, da audiência 

de conciliação não compareceu à esta. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012932-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO POLAK DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

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. Em suas razões a parte Embargante 

aduziu OMISSÃO quanto ao pedido de desistência formulado no id nº 

2264547. Ressai dos autos que em 03.08.2016 (id nº 2264547) a parte 

Embargante postulou pela desistência da demanda; em 15.08.2016 (id nº 

2264552), em petição dirigida a este Juízo, manifestou-se nos seguinte 
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termos: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

DO ____ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT. […] em 

atenção ao despacho declarando a incompetência do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT para julgar a demanda (mov.8), e em atenção ao 

p e d i d o  d e  d e s i s t ê n c i a  p r o t o c o l a d o  n o s  a u t o s  n . º 

8012932-94.2016.811.0015 deste Juizado Especial Cível de Sinop/MT, vem 

mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requer: 1. Seja 

apreciado os autos, para declarar a competência deste Juízo para julgar a 

presente ação; 2. Seja designadanova data de audiência de conciliação, 

intimando as partes. Restou claro que a parte Requerente postulou, 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT a 

reconsideração do pedido de desistência, tanto é que no item “1” acima, 

expressamente requer o reconhecimento da competência deste Juízo. Tal 

pleito, foi devidamente analisado e acolhido no id nº 2264553 e 2264554, 

dando-se prosseguimento ao feito. Culminando na extinção do mesmo (id 

nº 6088571) pela ausência da parte Requerente na audiência de 

conciliação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez que houve a retratação expressa do 

pedido de desistência, no sentido de reconhecer este Juízo como o 

competente para dirimir o conflito, mantendo-se a sentença embargada em 

sua integralidade. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 282889 Nr: 17614-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO CORREIA SANTOS, SILVAN 

BRASIL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Código n° 282889

Vistos,

 In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição de fato típico, antijurídico e culpável, contendo as 

circunstâncias em que a infração penal foi cometida, a qualificação dos 

acusados, a classificação do delito e rol de testemunhas, sendo certo que 

da narrativa fática se verifica a presença de indícios suficientes da autoria 

do delito imputado aos denunciados.

Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

o fato narrado constitui infração penal. É de se ressaltar que na fase do 

recebimento de denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, uma 

vez que, somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real 

prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação do 

denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção 

restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela Defesa do acusado 

JOSINALDO CORREIA SANTOS às fls. 163/180 , verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real e Favor Rei. Não sendo o caso 

de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (art. 397 CPP) 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 11/06/2018 às 15h00 min, ocasião 

em que serão inquiridas as testemunhas comumente arroladas pelas 

partes e realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 301114 Nr: 9099-73.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON FABIO RIBEIRO MARTINS, 

FRANCISCO XAVIER BOVEDA CANDIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO - OAB:

 Código n° 301114

Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelas Defesas 

dos acusados, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo 

audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 21/05/2018 às 

14h30 min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação 

e defesa e realizado o interrogatório dos acusados.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 227181 Nr: 3965-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIEL JOSÉ FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código nº 227181

Vistos,

 Em atenção ao teor da petição de fl. 492, resta prejudicada a realização 

da Sessão de Julgamento outrora designada, pelo que redesigno o ato 

para o dia 12/07/2018 às 08h30min.

Em tempo, intime-se o causídico Márcio Ronaldo de Deus da Silva para 

que, no prazo improrrogável de 05 dias, proceda a juntada aos autos do 

competente atestado médico.

Expeça-se o necessário para a realização da Sessão de Julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 280947 Nr: 16470-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 280947

Vistos,

 Inicialmente, homologo a desistência pugnada pelo Parquet da oitiva das 

testemunhas não localizadas Pamela Patrícia Barros e Edivaldo José 

Rocha para que surtam seus efeitos legais. Outrossim, verificando que se 

tratam de testemunhas comumente arroladas pelas partes, dê-se vista à 

Defesa para se manifestar.

 Ademais, considerando a cota Ministerial de fl. retro, bem como com 

fulcro no art. 479, do Código de Processo Penal, verifica-se que restou 

prejudicada a Sessão do Tribunal do Júri outrora aprazada, razão pela 

qual, redesigno a solenidade para a data 02/08/2018, às 08h30min.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302003 Nr: 9613-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados 

JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA e WELINTON GABRIEL DA SILVA 

LACERDA, ante a inexistência de excesso de prazo no trâmite do 

presente feito e consequente constrangimento ilegal, bem como por 

continuarem presente os requisitos da segregação cautelar, com 

fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal.Em tempo, 

prossiga-se no cumprimento das determinações proferidas em audiência à 
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fl. 384.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 304400 Nr: 11111-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA. - CLINICA SÃO 

CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 304400

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, no qual se 

pretende a devolução do valor de R$ 2.214,00 e a transferência de dois 

veículos da marca Volkswagen, modelo Gol, placas DNO 8749 e DDV 

3559.

 À fl. retro o Ministério Público se manifestou pela declaração da perda do 

objeto do presente pedido.

É o relatório necessário.

Decido.

Considerando que a sentença proferida no processo principal já destinou 

os bens e valores que se pretende a restituição nestes autos, considero 

que houve a perda do objeto do presente pedido.

Intime-se o requerente, por meio do advogado constituído, via DJE e o 

Ministério.

Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 301650 Nr: 9410-64.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER MATEUS THIEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:

 Código n° 301650

Vistos,

 Considerando a implantação do Sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0, bem como a convocação 

emanada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

para a participação desta Magistrada no treinamento para utilização do 

referido sistema, o qual realizar-se-á na cidade de Cuiabá – MT, nos dias 

19 e 20 de março do corrente ano, resta impossibilitada a realização da 

audiência de instrução e julgamento outrora aprazada, pelo que redesigno 

o ato para o dia 14/05/2018 às 14h45 min.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 220328 Nr: 18560-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MICHAEL LANDGRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Código n° 220328

Vistos,

 Considerando a implantação do Sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0, bem como a convocação 

emanada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

para a participação desta Magistrada no treinamento para utilização do 

referido sistema, o qual realizar-se-á na cidade de Cuiabá – MT, nos dias 

19 e 20 de março do corrente ano, resta impossibilitada a realização da 

audiência de instrução e julgamento outrora aprazada, pelo que redesigno 

o ato para o dia 14/05/2018 às 14h30 min.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 204667 Nr: 6724-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELINTON FELIPE NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211

 Ação Penal – Código Apolo 204667

Acusado: Uelinton Felipe Naves

Vistos.

Em audiência realizada no dia 21/10/2015 (fls. 70/71), concedeu-se ao 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, mediante as condições fixadas no referido decisum.

O Ministério Público se manifestou à fl. 112, pugnando pela declaração da 

extinção de punibilidade do acusado, diante do cumprimento integral das 

condições do benefício que lhe foi concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu o prazo da suspensão 

condicional do processo (02 anos) sem que houvesse revogação desta, 

tendo o acusado cumprido todas as condições fixadas, sendo de rigor a 

declaração da extinção da punibilidade, nos exatos termos do § 5º, do 

artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional 

do processo sem revogação, em consonância com a manifestação 

ministerial, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Uelinton Felipe Naves, em 

relação ao fato noticiado neste feito.

Após o trânsito em julgado, e feitas as comunicações aos órgãos 

competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o advogado constituído para os fins do artigo 1.387 da CNGC/MT.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

 Sinop, 13 de março de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318067 Nr: 1697-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:MT 20.017/O

 Ação Penal - Código Apolo 318067Vistos.Trata-se de pedido de 

revogação da prisão preventiva manejado por Paulo Sergio Marcolino, por 

intermédio de advogado, ), INDEFIRO o pleito formulado pelo acusado Paulo 

Sérgio Marcolino às fls. 75/84 - corpo da resposta à acusação.No mais, 

em análise à resposta à acusação apresentada à fls. 78/84, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do 

CPP.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de abril de 

2018, às 16h15min.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se e requisite-se 

o acusado.Intimem-se os advogados constituídos (fl. 85) sobre a data da 

audiência, bem como para que indiquem quais testemunhas pretendem 

sejam inquiridas por este Juízo, pois o rol às fls. 83/84 excede o limite 

previsto no artigo 401, do Código de Processo Penal. Cientifiquem-se os 

advogados que em caso de silêncio, serão desconsideradas a 11ª e 12ª 
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testemunhas arroladas, tendo em vista que as duas primeiras não prestam 

compromisso (vítimas).Requisitem os Policiais Militares.Intimem-se as 

vítimas e a testemunha, devendo constar no mandado que deverão trazer 

os seus documentos de identificação no dia da audiência acima 

aprazada.Atualize-se no Sistema Apolo o novo endereço das vítimas 

informado nos autos em apenso (Código Apolo 317400).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sinop, 15 de março de 2018.Débora Roberta 

Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 202269 Nr: 4724-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Ação Penal – Código Apolo 202269

Acusado: Otacilio Venancio

 Vistos.

Em audiência realizada no dia 03/12/2014 (fls. 68/69), concedeu-se ao 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, mediante as condições fixadas no referido decisum.

O Ministério Público se manifestou à fl. 90, pugnando pela declaração da 

extinção de punibilidade do acusado, diante do cumprimento integral das 

condições do benefício que lhe foi concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu o prazo da suspensão 

condicional do processo (02 anos) sem que houvesse revogação desta, 

tendo o acusado cumprido todas as condições fixadas, sendo de rigor a 

declaração da extinção da punibilidade, nos exatos termos do § 5º, do 

artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional 

do processo sem revogação, em consonância com a manifestação 

ministerial, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Otacilio Venancio, em 

relação ao fato noticiado neste feito.

Após o trânsito em julgado, e feitas as comunicações aos órgãos 

competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o advogado constituído para os fins do artigo 1.387 da CNGC/MT.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

 Sinop, 13 de março de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 197644 Nr: 703-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 (...)Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na 

denúncia (fls. 04/05), para:ABSOLVER ANTONIO ALVES PEREIRA 

JUNIOR, brasileiro, natural de Taquaritinga/SP, nascido em 16/10/1985, 

filho de Antonio Alves Pereira e Geneci da Silva Pereira, nos termos do 

que preconiza o artigo 386, inciso II, do CPP, da conduta lhe imputada na 

inicial acusatória.Isento o sentenciado do pagamento das custas e das 

despesas processuais.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em 

julgado desta sentença em liberdade, diante da própria natureza 

absolutória.Após o trânsito em julgado desta sentença, comuniquem-se 

aos órgãos de informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem 

como a Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, 

inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu §1º.Notifique-se o 

Ministério Público.Intimem-se o advogado do sentenciado, nos termos do 

artigo 1.387 da CNGC/MT, bem como a representante legal da vítima, para 

conhecimento desta sentença.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Sinop, 

15 de março de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 280221 Nr: 16052-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Ação Penal - Código Apolo 280221Vistos.Em análise à defesa preliminar 

apresentada às fls. 47/60, inexistem quaisquer das hipóteses previstas 

nos incisos do artigo 397, do CPP.Quanto à preliminar de inépcia da 

denúncia, não merece acolhida, uma vez que houve a descrição dos 

fatos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dos 

quais decorre a justa causa para a persecução penal, preenchendo assim 

os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. (...) 

Assim, verifica-se a desnecessidade da demonstração da alteração da 

capacidade psicomotora do acusado, haja vista tratar-se de crime de 

perigo abstrato, cuja materialidade, no presente caso, está 

satisfatoriamente comprovada pelo teste de alcoolemia encartado à fl. 08, 

no qual se constata que a concentração de álcool no sangue do acusado 

era maior do que a admitida pelo tipo penal (0,51 miligramas/L).Designo 

audiência de suspensão condicional do processo para o dia 16 de abril de 

2018, às 15 horas.A audiência acima designada está inserida no Projeto 

“Trânsito Legal”, o qual tem caráter conciliador e restaurativo (Justiça 

Restaurativa), com uma pauta concentrada de audiências e palestras 

educativas sobre a conscientização de hábitos de direção segura e 

prevenção de acidentes no trânsito, com duração aproximada de 01 hora, 

sendo a presença do acusado OBRIGATÓRIA desde o início ao término da 

sessão e dos advogados e defensores facultativa durante as palestras, 

mas obrigatória em seu encerramento, diante da necessidade de 

assinatura dos termos.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se o 

acusado e o seu advogado (procuração à fl. 61).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sinop, 15 de março de 2018.Débora Roberta 

Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 290792 Nr: 2801-65.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON MOREIRA DE 

LIMA - OAB:22372 OAB/MT

 Ação Penal - Código Apolo 290792Vistos.Em análise à defesa preliminar 

apresentada às fls. 51/54, inexistem quaisquer das hipóteses previstas 

nos incisos do artigo 397, do CPP.Quanto à preliminar de inépcia da 

denúncia, não merece acolhida, uma vez que houve a descrição dos 

fatos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dos 

quais decorre a justa causa para a persecução penal, preenchendo assim 

os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo 

Penal.Importante ressaltar que a conduta prevista no artigo 306, do CTB, 

ao contrário do que alegado pela defesa, é de perigo abstrato e para a 

sua comprovação, após a entrada em vigor da Lei n. 12.760/12, em 

20.12.2012, bastam a constatação de que a concentração de álcool no 

sangue do agente que conduz o veículo em via pública seja maior do que a 

admitida pelo tipo penal e/ou de sinais que indiquem a alteração da 

capacidade psicomotora do condutor.Assim, a materialidade, no presente 

caso, está satisfatoriamente comprovada pelo auto de constatação de 

embriaguez às fls. 07/07-verso.Quanto à alegada atipicidade da conduta 

de desacato, se confunde com o mérito da demanda e será analisada em 

momento oportuno, acaso o acusado não aceite o benefício da suspensão 

condicional do processo ofertada pelo Ministério Público às fls. 

56//56-verso.Designo audiência de suspensão condicional do processo 

para o dia 16 de abril de 2018, às 15 horas.A audiência acima designada 

está inserida no Projeto “Trânsito Legal”, o qual tem caráter conciliador e 

restaurativo (Justiça Restaurativa), com uma pauta concentrada de 
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audiências e palestras educativas sobre a conscientização de hábitos de 

direção segura e prevenção de acidentes no trânsito, com duração 

aproximada de 01 hora, sendo a presença do acusado OBRIGATÓRIA 

desde o início ao término da sessão e dos advogados e defesnores 

facultativa durante as palestras, mas obrigatória em seu encerramento, 

diante da necessidade de assinatura dos termos.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 48).

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Informação

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) DRA. ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO OAB/SP 192649, para que tome ciência da sentença 

prolatada nos Autos código 524350, da Diretoria do Foro da Comarca de 

Várzea Grande nos seguintes termos: Feitas essas considerações, 

DEFIRO o pedido de restituição formulado por Roberta Nascimento 

Advogados Associados, referente as Guias n.º 91989 e 91991, nos 

termos do inc. I, do art. 487, do CPC/2015. Comunique-se ao Departamento 

de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça – TJ/MT para as 

providências. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

incabíveis na espécie. Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas 

de praxe. P.R.I. Várzea Grande-MT, 1º de março de 2018. JONES 

GATTASS DIAS-Juiz de Direito Diretor do Foro.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) DRA. GRAZIELA LIMA BARROS 

AMARAL, OAB/MT N.º 7478, para que tome ciência da sentença prolatada 

nos Autos código 526084, da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea 

Grande nos seguintes termos: Feitas essas considerações, DEFIRO o 

pedido de restituição formulado por Graziella Lima Barros Amaral, 

referente a Guia n.º 09364, nos termos do inc. I, do art. 487, do CPC/2015. 

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça – TJ/MT para as providências. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Após, arquive-se 

com as cautelas de praxe. P.R.I. Várzea Grande-MT, 20 de fevereiro de 

2018. JONES GATTASS DIAS-Juiz de Direito Diretor do Foro.

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): HÉLCIO 

CARLOS VIANA PINTO, OAB/MT 6588-O, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos Código 376 da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): RAISSA DIAS 

VITOR DA SILVA, OAB/MT 19807, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 344553 da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 

(cinco) dias.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) DRA. FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO, 

OAB/MT N.º 17.251, para que tome ciência da sentença prolatada nos 

Autos código 528394, da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande 

nos seguintes termos: Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de 

restituição formulado por Ferreira e de Caires Advogados e Consultores, 

referente a Guia n.º 30280, nos termos do inc. I, do art. 487, do CPC/2015. 

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça – TJ/MT para as providências. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Transitado em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. P.R.I.Várzea Grande-MT, 7 

de março de 2018. Jones Gattass Dias-Juiz de Direito Diretor do Foro

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 60/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o Ofício n.º 019/2018, de 13.3.2018, subscrito pela Exma. 

Sr.ª Christiane da Costa Marques Neves, Juíza de Direito da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões.

RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a servidora ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO, 

matrícula n.º 26485, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, 

do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, a partir de 19 

de março de 2018.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 15 de março de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001581-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. B. (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Exoneração de alimentos, com Pedido 

Liminar, “inaudita Altera Pars”, sustentando, o autor EDNO BARBOSA, em 

síntese, que foi condenado à prestação de alimentos à Requerida 

CAROLLINE DE SOUZA BARBOZA no patamar de 02 (dois) salários 

mínimos. Aduz que a requerida já completou a maioridade. Desse modo, 

requereu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de exonerá-lo 

da obrigação alimentar. É o relatório. Decido. Entendo conveniente 

registrar, em síntese, que o dever de sustento diz respeito ao filho menor 

e vincula-se ao poder familiar (artigos. 1.566, inciso IV e 1.568 do Código 

Civil). Cessado o Poder Familiar pela maioridade ou pela emancipação, 

cessa consequentemente este dever, começando daí, a obrigação 

alimentar, não mais vinculada ao pátrio poder, mas sim decorrente de 

parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu 

fundamento no artigo 1.696 do Código Civil. Assim, sem confundir as 

obrigações alimentares, tem-se que com a aquisição da maioridade faz-se 

presumir não mais necessitar, o alimentado, do pensionamento. É certo, 

também, que a maioridade por si só não é excludente da obrigação 

alimentar, porém, uma vez atingida, para que a mesma permaneça, 

necessário se faz a demonstração pelo alimentado, da efetiva 

necessidade na continuidade dos alimentos, desta feita em detrimento do 

parentesco. Embora o poder familiar cesse com a maioridade do filho, e 

com isso cesse também o dever de sustento, persiste a relação parental, 

que pode, de forma excepcional, justificar a fixação ou a manutenção do 

encargo alimentar, como decorrência do dever de solidariedade. Ademais, 

a jurisprudência tem admitido a dilação do dever alimentar até a idade de 

24 anos, desde que o alimentado esteja cursando ensino médio, técnico 

ou superior, ou seja, comprove sua necessidade. No caso dos autos, a 

requerida conta com mais de 24 anos de idade, eis que nasceu em 14 de 

janeiro de 1992, portanto, com 26 anos de idade. Assim, entendo que a 

perpetuação da pensão alimentícia é medida que se mostra repudiável. Se 

a pessoa tem capacidade para desempenhar uma atividade rendosa, e 

não a exerce, não recebe amparo na lei. Os alimentos não podem 

estimular as pessoas a se manterem desocupadas ou a não terem a 

iniciativa de buscar o exercício de um trabalho. TJAL - Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO 

MAIOR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS ATÉ 24 ANOS DE IDADE. 

LIMITE ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE 

JUSTIFIQUEM A EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO DO PRAZO. 

UNIVERSITÁRIO ESTUDA EM FACULDADE PÚBLICA E RECEBE BOLSA 

ESTUDANTIL ARCADA PELO GOVERNO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A obrigação alimentar decorrente do 

pátrio poder ou poder familiar cessa, em regra, com a maioridade civil do 

alimentário. Entretanto, o dever dos genitores de sustento da prole sofre 

prorrogação até que o filho complete 24 anos de idade, se estiver ele 

cursando ensino superior. TJ-AL - Agravo de Instrumento : AI 

08002674920168020000 AL 0800267-49.2016.8.02.0000 Pois bem, o 

Código de Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação existente 
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entre os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar e da 

tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de 

Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre 

o tema, assim leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). 

Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado alhures, que a 

requerida já completou 26 anos, por esta razão, comprovada está a 

existência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência provisória, 

consoante a prova documental acostada aos autos, eis que há subsídios 

suficientes para se deferir a pretensão do requerente, além do que, há 

prova de que a requerida tenha deixado de necessitar dos alimentos que 

lhes são prestados pelo pai/requerente Contudo, há a necessidade da 

conjunção de todos os requisitos para concessão da tutela de urgência, 

assim, analiso os demais requisitos. Assim, já que a requerida que conta 

atualmente com 26 anos de idade, o perigo de dano de se manter o 

pagamento da pensão está evidente, ante os ensinamentos acima 

expostos. Nestes termos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, forte no 

artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes providências: I- 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- 

Suspendo, até ulterior determinação, a pensão devida à requerida, 

devendo o Sr. Gestor oficiar ao órgão pagador do requerente para que 

suspenda o desconto em sua folha de pagamento. III- Cite-se a requerida, 

nos endereços constante na inicial, intimando-a, no mesmo ato, para 

audiência de conciliação que designo para o dia 09/05/2018, às 15:30 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. IV- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). V- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VIII- Notifique-se o 

Ministério Público. IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 429307 Nr: 380-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHF, KKHDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiany Hosana Espirito Santo 

- OAB:22711

 Vistos em correição.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Sem prejuízo da determinação acima, ultime-se os demais comandos 

constantes da decisão de fls. 58/59.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248543 Nr: 8189-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS, GILBERTA HELENA 

DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Dentro do poder geral de cautela, designo audiência de 

Media-ção/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) para o dia 

22/05//2018, às 14h00m(horário oficial de MT).

 II - Intimem-se as partes da presente execução, para comparecerem, 

que-rendo, acompanhados de advogado e/ou defensores públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplica-ção de multa, nos 

termos do § 8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário, bem como, novamente, 

oportunizo cada parte litigante (exequente e executado) a anexarem os 

respectivos cálculos devidos, com o propósito de faciliatar a conciliação.

 Várzea Grande, 15 de março de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 270427 Nr: 11800-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAN, HJMN, WJAN, DARTILEY MENDES ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS LACERDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANE PAREJA - OAB:4249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 Execução cumprimento de sentença

Processo nº 11800.56.2011.811.0002

Código: 270427

VISTOS.

I- Pede a exequente no CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, a penhora sobre o 

saldo do FGTS pertencente ao executado, objetivando a garantia e a 

efetividade dos alimentos. (72).

É o breve relato.

Sabemos, que com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, 

inicia-se a fase de cumprimento de sentença, momento que a parte 

vitoriosa no processo busca concretizar as suas pretensões garantidas 

pela justiça. Muitas vezes, a pretensão é garantida de maneira 

espontânea, que ocorre quando o sucumbente concorda com a decisão 

judicial e adimple/cumpre com a sentença, tornando-se desnecessário o 

impulso executório, ou seja, não se inicia a fase de cumprimento.

Mas nem sempre há o pagamento voluntário, dando espaço para a fase de 

cumprimento de sentença. Nessa fase, o devedor é intimado para adimplir 

com a decisão judicial, sob pena de não o fazendo sofrer as medidas 

constritivas do Estado, que consiste no cumprimento forçado da decisão 

judicial, em especial com a aplicação de multas.

Possuindo o débito natureza alimentar, possível a penhora do saldo do 

FGTS e PIS, na hipótese de o devedor não possuir bem passível de 

constrição.

 Isso porque, o rol do art. 20 da Lei nº 8.036/90, que prevê as hipóteses 

para saque do saldo do FGTS, não é taxativo. De outra banda, conforme 

orientação jurisprudencial a que me filio, a previsão de impenhorabilidade 

do PIS/PASEP, constante no disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 

26/1975 deve ser mitigada quando se trata de hipótese de débito alimentar 

e o devedor não dispõe de patrimônio para assegurar a execução.

 Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VALORES NA 

CONTA DO FGTS E DO PIS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE 

PENHORA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. O rol das 

hipóteses para movimentação do FGTS, previsto no art. 20 da Lei n.º 

8.036/90, não é taxativo, sendo cabível a penhora de saldo existente para 

satisfazer débito alimentar, mormente quando o executado não indica 

outros bens passíveis de penhora. Precedentes desta Corte de Justiça e 

do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70055807432, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/09/2013)

 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. DEPÓSITOS DO FGTS. As 

hipóteses do art. 20 da lei n. 8.036/90 não são taxativas, permitindo que, 

em casos excepcionais, como na execução de alimentos, seja autorizada 

a liberação do saldo da conta vinculada em nome do agravado. Apelação 

desprovida, de plano. (Apelação Cível Nº 70036719599, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

30/01/2011)

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA 

SOBRE SALDO DE FGTS. ADMISSIBILIDADE. DÍVIDA DE NATUREZA 

ALIMENTAR. Admite-se a penhora sobre saldo de FGTS, em que pese os 

termos do art. 20 da Lei 8.036/90, em se tratando de dívida de natureza 

alimentar, mormente quando não existem outros bens pelo devedor 

passíveis de garantir o débito e o próprio executado já ofertara ditos 

fundos para garantia da dívida, nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70040976029, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado 

em 27/01/2011)

 AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. PENHORA SOBRE SALDO DE FGTS. EXISTENCIA DE OUTRO 

MEIO PARA SATISFAZER, MENSALMENTE, A DÍVIDA POR MEIO DE 

DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO. Embora possível a 

penhora sobre saldo de FGTS em se tratando de dívida de natureza 

alimentar, no caso é descabida penhora, tendo em vista existir outro meio 

para satisfação do crédito. Caso em que a obrigação alimentar atual vem 

sendo descontada em folha de pagamento, admitindo-se a penhora de 

parte dos vencimentos, de forma a que a amortização se dê em parcelas 

mensais, também mediante desconto em folha, até final quitação do débito 

pretérito. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70040172314, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, Julgado em 26/01/2011)

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO 

FGTS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. As hipóteses enumeradas no art. 

20, da Lei 8.036/90, não são taxativas, sendo possível, em casos 

excepcionais, a liberação dos saldos do FGTS em situação não elencadas 

no mencionado preceito legal. Nesse passo, é possível a penhora dos 

valores constante da conta do FGTS do executado para pagamento de 

dívida de alimentos. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo 

de Instrumento Nº 70040449621, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 15/12/2010)

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VALORES DO 

FGTS E DO PIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. Na falta de outros bens, é 

viável penhorar e depois levantar valores do FGTS e do PIS do 

alimentante/executado, para satisfação de dívida de alimentos. 

Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte. AGRAVO PROVIDO. 

EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70044559524, Oitava 

Câmara Cível, TJRS, Relator Rui Portanova, 19/08/2011)

 MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO 

FGTS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DA CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

Competência. A competência para a execução de sentença condenatória 

de alimentos é da Justiça Estadual. Não há falar em mudança da 

competência quando há irrelevante intervenção da Caixa Econômica 

Federal, alegando tema referente ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço. Penhora do FGTS. As hipóteses enumeradas no art. 20, da Lei 

8.036/90, não são taxativas, sendo possível, em casos excepcionais, a 

liberação dos saldos do FGTS em situação não elencadas no mencionado 

preceito legal. Nesse passo, é possível a penhora dos valores constantes 

da conta do FGTS do executado para pagamento de dívida de alimentos. 

DENEGARAM A SEGURANÇA. (Mandado de Segurança Nº 70040180242, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 

Julgado em 17/03/2011)

 APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. PENHORA. DEPÓSITOS DO FGTS. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL. Manifesta a competência da Justiça Estadual, 

porquanto se trata de execução de julgado desta Corte, não obstante 

eventual intervenção da Caixa Econômica Federal, como gestora dos 

recursos reclamados. PENHORA DO FGTS. CABIMENTO. As hipóteses do 

art. 20 da Lei n. 8.036/90 não são taxativas, permitindo que, em casos 

excepcionais, como na execução de alimentos, seja autorizada a liberação 

do saldo da conta vinculada em nome do executado. Preliminar rejeitada. 

Ordem denegada. (Mandado de Segurança Nº 70037615853, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall\'Agnol, 

Julgado em 10/11/2010)

 MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE FGTS. ORDEM DE 

LIBERAÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. 1. Em se tratando de débito 

alimentar é possível a penhora do saldo existente em conta do FGTS do 

executado, como forma de complementação de penhora. 2. A concessão 

da segurança buscada implicaria premiar o devedor relapso que estaria se 

mantendo incólume às conseqüências da execução e, pior, estaria sendo 

punido quem, com diligência, pediu socorro ao Estado, através do Poder 

Judiciário. Ordem denegada. (Mandado de Segurança Nº 70036304327, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado em 23/06/2010)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

 RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR - 

PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM NOME DO TRABALHADOR/ALIMENTANTE 

- COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - 

HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO

 DO FGTS - ROL LEGAL EXEMPLIFICATIVO - PRECEDENTES - 

SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO - LEVANTAMENTO DO FGTS - 

POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

 I - A questão jurídica consistente na admissão ou não de penhora de 

numerário constante do FGTS para quitação de débito, no caso, alimentar, 

por decorrer da relação jurídica originária afeta à competência desta c. 

Turma (obrigação alimentar), deve, de igual forma ser conhecida e julgada 

por qualquer dos órgãos fracionários da Segunda Seção desta a. Corte;

 II - Da análise das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, é 

possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida em que não se 

afigura razoável compreender que o rol legal abarque todas as situações 

fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a proteção do trabalhador e 

de seus dependentes em determinadas e urgentes circunstâncias da vida 

que demandem maior apoio

 financeiro; III - Irretorquível o entendimento de que a prestação dos 

alimentos, por envolver a própria subsistência dos dependentes do 

trabalhador, deve ser necessariamente atendida, ainda que, para tanto, 

proceda-se ao levantamento do FGTS do trabalhador;

 IV - Recurso Especial provido. (REsp. 1.083.061/RS, j. 2.03.10, Rel. Min. 

MASSAMI UYEDA).

 Em seu voto, o em. MINISTRO MASSAMI UYEDA refere:

 De plano, consigna-se que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

concebido como substituição da então estabilidade por um benefício 

financeiro (inicialmente, concebido como alternativa), tem por desiderato 

proteger o trabalhador da demissão sem justa causa e na aposentadoria, 

bem como os dependentes do titular falecido, mediante a formação de uma 

conta vinculada ao contrato de trabalho e um fundo mantido pelo Governo 

Federal.

 Nos termos constantes da legislação de regência, a Lei n. 8.036/90, é 

possível o levantamento do fundo de garantia do tempo de serviço, nas 

hipóteses de dispensa sem justa causa e de extinção do contrato de 

trabalho por tempo determinado, casos em que o benefício assume o viés 

indenizatório (já que objetiva, em última análise, propiciar ao empregado 

uma compensação), bem como nas hipóteses de aposentadoria, 

falecimento, doença grave, construção à sua moradia, entre outras, casos 

em que o benefício assume o viés de contribuição institucional de natureza 

trabalhista e social (ut REsp n. 898.274/SP, Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, DJ. 1.10.2007).

 Bem de ver, assim, que, da análise das hipóteses previstas no artigo 20 

da Lei n. 8.036/90, é possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida 

em que não se afigura razoável compreender que o rol legal abarque 

todas as situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a 

proteção do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e 

urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro.

 Nesse sentido, alinha-se o posicionamento desta a. Corte:

 "Processual Civil. Recurso Ordinário. Caixa Econômica Federal. Mandado 

de Segurança. Penhora de Depósitos do FGTS. Transferência para Outra 

Instituição Bancária em Garantia de Execução de Prestação Alimentícia: 

Possibilidade. Precedente do STJ. 1. Consoante decisão deste Superior 

Tribunal de Justiça, a enumeração do art. 20 da Lei 8036/90 não é 

taxativa, sendo possível a liberação dos saldos do FGTS em casos 

excepcionais . 2. No caso em espécie, não houve propriamente a 

liberação dos depósitos fundiários, mas, apenas, sua transferência para 

outra instituição bancária, à disposição do Juízo, em garantia de execução 
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de prestação alimentar e para entender ao interesse da administração da 

Justiça. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento." (RMS 15888/SP, 

Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ 12/04/2004). E ainda: REsp 

779.063/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

15.05.2007, DJ 04.06.2007; REsp 865.010/PE, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 03.10.2006, DJ 11.10.2006)

 Nos termos relatados, a presente controvérsia consiste em saber se o 

débito alimentar encerra situação análoga àquelas contidas no preceito 

legal, que, caso positivo, tornará possível a penhora sobre o numerário 

constante do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em nome do 

devedor, em sede de execução de alimentos.

 Levando-se em conta a prevalência do princípio basilar do Estado 

Democrático de Direito, qual seja, o da Dignidade da Pessoa Humana, 

sobre os também nobres desideratos que ensejaram a criação do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e do Programa de Integracao Social, 

anota-se que a c. Segunda Turma desta a. Corte, por ocasião do 

julgamento do RMS 26.540/SP, entendeu possível, de acordo com judicioso 

voto da Relatora, Ministra Eliana Calmon, a penhora da valores constantes 

na conta do trabalhador em que restou depositado o FGTS para fazer 

frente ao débito alimentar devido.

 Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido julgado:

 "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA 

CONTRA ATO JUDICIAL – FGTS E PIS: PENHORA - EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SÚMULA 202/STJ 

– INTERESSE DA CEF - IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO FRENTE A 

BENS DE PRESTÍGIO CONSTITUCIONAL. 1. A competência para a 

execução de sentença condenatória de alimentos é da Justiça Estadual, 

sendo irrelevante para transferi-la para a Justiça Federal a intervenção da 

CEF. 2. Na execução de alimentos travada entre o trabalhador e seus 

dependentes, a CEF é terceira interessada. 3. A impenhorabilidade das 

contas vinculadas do FGTS e do PIS frente à execução de alimentos deve 

ser mitigada pela colisão de princípios, resolvendo-se o conflito para 

prestigiar os alimentos, bem de status constitucional, que autoriza, 

inclusive, a prisão civil do devedor. 4. O princípio da proporcionalidade 

autoriza recaia a penhora sobre os créditos do FGTS e PIS. 5. Recurso 

ordinário não provido." (RMS 26540/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, 

DJe 05/09/2008).

 Nesse sentido, confira-se, ainda, recente julgamento do AgRg no Ag 

1.034.295/SP, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), DJe 09/10/2009.

 De fato, irretorquível o entendimento de que a prestação dos alimentos, 

por envolver a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve 

ser necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao 

levantamento do FGTS do trabalhador.

 Desta forma, comprovado que o executado não possui bem passível de 

penhora, possível a constrição de saldo de contas do FGTS e PIS para 

adimplemento do débito alimentar.

 Por fim, saliento que o débito importa em mais de R$ 7.000,00 (fl. 19), 

enquanto que a constrição foi de apenas R$ 1.155,54 (fl. 28).

 Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

 Des. Ricardo Moreira Lins Pastl - De acordo com o (a) Relator (a).

Dr. José Pedro de Oliveira Eckert - De acordo com o (a) Relator (a).

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - Presidente - Agravo de Instrumento 

nº 70065776171, Comarca de Vacaria: "NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME."

Ocorre que para o início do cumprimento forçado, ou seja, para que o 

Estado utilize seu poder executório nos bens do devedor, indispensável, 

com fulcro no devido processo legal, que o devedor seja intimado para 

adimplir com a obrigação da sentença. Assim, após o trânsito, 

indispensável a comunicação do devedor.

 Entendo assim que a intimação deve ser pessoal, pois quem cumprirá a 

obrigação será o executado.

 Embora o novo código determine que a comunicação deverá ser feita 

através do advogado/defensor, considerando assim, válida e apta para 

ensejar o início dos atos constritivos, bem como para a aplicação de 

multas.

E reforçando mais ainda esse posicionamento o artigo 513, §2º do CPC, 

afirma que o devedor será intimado na figura do seu advogado para o 

cumprimento da sentença, notificação essa que será expedida via diário 

da justiça. Caso não tenha advogado ou esteja representado pela 

Defensoria Pública, a parte, aí sim, será intimada por carta com aviso de 

recebimento. Essa situação é peculiar, visto que as notificações pelo 

diário são endereçadas aos advogados, o que impossibilita a ciência direta 

das partes. A imposição para os casos patrocinados pela defensoria 

também é importante, visto o volume de trabalho exercido por quem faz a 

assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista, esses entendimentos doutrinários, indefiro o pedido de 

fls., 66, uma vez que , visando o cumprimento de sentença, deve, 

necessariamente, o devedor ser intimado pessoalmente, justamente para 

se evitar insegurança e surpresas processuais que venha a prejudicar o 

devedor. Preza-se pela dignidade do devedor, em que pese este possuir 

débitos com outrem e que são oriundos de decisão judicial. Do mesmo 

modo que o credor tem direitos, o devedor também o tem, mesmo que seja 

na hipótese de pagar.

Esse posicionamento inclusive é adotado no STJ, o que traz celeridade, 

segurança e exalta, mais uma vez, a cooperação processual e impede a 

execução frustrada.

II - intime-se

III- Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de fevereiro de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402159 Nr: 12478-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANT - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), 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 (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.II- 

Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse do menor JOÃO 

PEDRO NOGUEIRA. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º).IV- Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24/4/2018, às 15h30m(horário oficial de 

MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas a ser arroladas.V- Desde 

já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a 

ele(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).VI- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja reali-zada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. VII- Expeça-se mandado para 

intimação das testemunhas que serão arroladas pela Defensoria Pública 

(CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).VIII- Notifique-se o representante do 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 386039 Nr: 2666-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MOTA DA COSTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CÉZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Intime-se a inventariante a providenciar a documentação constante de 

fls., 55, conforme pedido.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 15 de março de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 209351 Nr: 5123-15.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES, WILMA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.P.F.R. e P.F.R. rep. P/ sua mãe WILMA 

FERREIRA DA SILVA, THALES PATRICK FERREIRA RODRIGUÊS, PAOLO 

FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21705/B, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a diligência foi negativa (fls 68/69)intimo 

a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326293 Nr: 22643-12.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA, ADAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SÁ DOS SANTOS - 

OAB:14.421

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de investigação de 

paternidade c/c alimentos com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil para reconhecer que joedson santos nunes é o 

pai da menor anthonelly Louise de arruda. Averbe-se este reconhecimento 

no assento de nascimento da menor, realizado no registro civil desta 

cidade (fl. 17), a qual passará a chamar-se anthonelly Louise de arruda 

abreu Nunes, constando o nome exato do pai biológico e dos avós 

paternos – joão batista ferraz nunes e maria do socorro santos nunes. A 

averbação atenderá ao disposto na Lei nº 6.015/73, artigo 29, § 1º, alínea 

"d", e artigo 109, § 4º.Expeça-se Oficio - que deverá ser acompanhado 

dos docu-mentos necessários - para o Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Nossa Senhora de Livramento, para as averbações 

pertinentes e com a advertência de que a parte é beneficia-ria da 

Assistência Judiciária Gratuita. (fls., 17)Condeno o requerido, ora 

alimentante, a pagar a autora o valor mensal equivalente a 25% do salário 

mínimo nacional, a contar da citação (07/04/2016). Os alimentos das 

prestações vincendas deverão ser pagos até o dia 10 do mês seguinte ao 

vencido, devendo ser depositado na conta poupança nº 65318-7, 

variação 51, agencia 2764-2, Banco do Brasil, tendo como favorecida a 

representante legal da menor, Sra. Adrianny de Arruda Abreu, cpf nº 

028.472.191.37.Condeno o requerido ainda no pagamento das custas, 

despe-sas processuais e nos honorários de sucumbência da parte 

adversa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais); base no art. 20, §4º, do 

CPC, uma vez ponderados a natureza da demanda e o trabalho realizado, 

no entanto, restam suspensos os pagamentos da su-cumbência, porque 

defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao requerido. 

PUBLIQUE-SEREGISTRE-SE.INTIMEM-SE.CUMPRA-SEVárzea Grande 15 de 

março de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 40626 Nr: 8437-13.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA VITORIA DE MORAES, REP/ P/ MÃE, MONJA S. 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:OAB/MT 2090, 

PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:4978-OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:1754 - MT, CARLINO DE CAMPOS NETO - OAB:7461/MT, 

DANIELA NODARI BORGES - OAB:7307MT

 VISTOS.

I – Dentro do poder geral de cautela, designo audiência de 

Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) para o dia 17/05//2018, 

às 14h00m(horário oficial de MT).

 II - Intimem-se as partes da presente execução, para comparecerem, 

querendo, acompanhados de advogado e/ou defensores públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do § 8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário, bem como, novamente, 

oportunizo cada parte litigante (exequente e executado) a anexarem os 

respectivos cálculos devidos, com o propósito de faciliatar a conciliação.

 Várzea Grande, 15 de março de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003818-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. C. O. (REQUERENTE)

C. P. D. C. O. (REQUERENTE)

D. V. D. C. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURAIR DE SOUZA GROSSI OAB - MT21319/O (ADVOGADO)

 

1003818-61.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Parte 

autora, para que no prazo legal impugne a contestação, no prazo legal . 

Várzea Grande/MT, 16 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004729-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. C. C. (REQUERIDO)

 

VISTOS etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos. Por meio de 

decisão (Id. 5044780), foi determinada a emenda à inicial. Intimado por 

Advogado, a credora quedou-se inerte, como se vê (Id. 6136403). Diante 

da inércia da parte exequente, e, considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, bem ainda a inépcia da 

petição inicial, de rigor a extinção deste processo sem análise do mérito. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a petição 

inicial, e, com fundamento no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. 

Isento de custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de Março de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006271-29.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

NEZIO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PASCOIN DE CAMPOS OAB - MT12165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA TOLEDO DA ROSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SILVANI TOLEDO EL CHAMY (LITISCONSORTES)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006271-29.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Alvará Judicial. Compulsando os autos, verifica-se que constam como 

requerentes na petição inicial, Nézio Toledo e Silvani Toledo El Chamy. 

Ocorre que foram encartados nos autos, apenas procuração, declaração 

de hipossuficiência e os documentos pessoais em nome de Nézio Toledo 

(Id. 9452557 a 9452588). Não consta dos autos a procuração, declaração 

de hipossuficiência e os documentos pessoais em nome da requerente 

Silvani Toledo El Chamy. Ademais, na certidão de óbito da falecida 

constante do Id. 9452617 consta que esta deixou companheiro, o Sr. 

Alonso Cícero da Silva. Enfim, não vislumbro razão aparente para que o 

Inventário se processe em Cáceres, ainda que no foro extrajudicial, e, o 

alvará, ser processado perante este Juízo. Assim sendo, intime-se a parte 

autora, por Advogada, para encartar nos autos a procuração, declaração 

de hipossuficiência e os documentos pessoais em nome da requerente 

Silvani Toledo El Chamy, se for o caso, bem ainda esclarecer acerca do 

companheiro deixado pela falecida, qualificando, se for o caso, para 

citação, no prazo de 15 (quinze) dias, e, por fim, informar do motivo pelo 

qual ajuizou ação nesta comarca, já que há Inventário em curso em 

Cáceres, no cartório extrajudicial. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de 

Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005865-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. M. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344/A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005865-42.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido de reabertura de prazo para apresentação de contestação 

formulado pelo procurador do requerido, eis que já fora apresentada em 

data de 08/02/2018, ou seja, logo após referida manifestação (Ids. 

11708726 e 11711867). Certifique-se a Sra. Gestora acerca da 

tempestividade da defesa, bem ainda de apresentação de impugnação 

pela parte autora. Após, aguarde-se a audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005865-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. M. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344/A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005865-42.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido de reabertura de prazo para apresentação de contestação 

formulado pelo procurador do requerido, eis que já fora apresentada em 

data de 08/02/2018, ou seja, logo após referida manifestação (Ids. 

11708726 e 11711867). Certifique-se a Sra. Gestora acerca da 

tempestividade da defesa, bem ainda de apresentação de impugnação 

pela parte autora. Após, aguarde-se a audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003796-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. A. (REQUERENTE)

F. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO OAB - MT23036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1003796-03.2017.8.11.0002 VISTOS etc. Intimem-se as partes 

interessadas, por Advogado, para manifestar quanto às cláusulas do 

acordo quanto à guarda e o direito de convivência, esclarecendo se a 

genitora deseja a guarda compartilhada, nos termos debatidos pelo 

Ministério Público. Em seguida, ao Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de Março de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001906-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA VIEIRA DE SENA LAGE OAB - MT17619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYAN CARLO DE ARRUDA OAB - MT10027/O (ADVOGADO)

ALVARINO RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT1754/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001906-63.2016.8.11.0002. VISTOS etc. A lei prevê que a guarda será 

compartilhada entre os genitores e que tal somente não se dará se um dos 

pais não quiser ou não puder exercer o poder familiar. Nesse sentido (o 

negrito não é do original): Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1o 

Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou 

a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos: (Redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014) I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 

2014) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) III - 

(revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3º Na guarda 

compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será 

aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. (Redação dada pela 

Lei nº 13.058, de 2014) § 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.698, de 
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2008). § 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, 

qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar 

informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em 

assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e 

psicológica e a educação de seus filhos. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 

2014) Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 

(Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). I – requerida, por consenso, 

pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de 

separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. (Incluído 

pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1o Na audiência de conciliação, o juiz 

informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 

importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 

sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. (Incluído pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3o Para estabelecer 

as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe 

interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai 

e com a mãe. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4o A 

alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de 

guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de 

prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014) § 5o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer 

sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele 

compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, 

o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 6o Qualquer estabelecimento público 

ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores 

sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da solicitação. 

(Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) Não está claro nos autos se o pai, 

que não será o titular da guarda, foi informado acerca da regra da guarda 

compartilhada. Assim, determino a intimação das partes, por seus 

patronos, para trazer aos autos, se for o caso, a anuência e justificativa 

do pai para o não exercício da guarda compartilhada. Com a manifestação, 

remeta-se o feito ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001906-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA VIEIRA DE SENA LAGE OAB - MT17619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYAN CARLO DE ARRUDA OAB - MT10027/O (ADVOGADO)

ALVARINO RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT1754/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001906-63.2016.8.11.0002. VISTOS etc. A lei prevê que a guarda será 

compartilhada entre os genitores e que tal somente não se dará se um dos 

pais não quiser ou não puder exercer o poder familiar. Nesse sentido (o 

negrito não é do original): Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1o 

Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou 

a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos: (Redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014) I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 

2014) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) III - 

(revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3º Na guarda 

compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será 

aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. (Redação dada pela 

Lei nº 13.058, de 2014) § 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.698, de 

2008). § 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, 

qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar 

informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em 

assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e 

psicológica e a educação de seus filhos. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 

2014) Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 

(Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). I – requerida, por consenso, 

pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de 

separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. (Incluído 

pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1o Na audiência de conciliação, o juiz 

informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 

importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 

sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. (Incluído pela Lei nº 

11.698, de 2008). § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3o Para estabelecer 

as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe 

interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai 

e com a mãe. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4o A 

alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de 

guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de 

prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014) § 5o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer 

sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele 

compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, 

o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 6o Qualquer estabelecimento público 

ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores 

sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da solicitação. 

(Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) Não está claro nos autos se o pai, 

que não será o titular da guarda, foi informado acerca da regra da guarda 

compartilhada. Assim, determino a intimação das partes, por seus 

patronos, para trazer aos autos, se for o caso, a anuência e justificativa 

do pai para o não exercício da guarda compartilhada. Com a manifestação, 

remeta-se o feito ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 309986 Nr: 6392-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEDROZA DE MIRANDA, LEÔNCIO LOPES DE 

MIRANDA FILHO, LENIRA PEDROSA DE MIRANDA, LEVINA PEDROSA DE 

MIRANDA, LEONIDAS VITOR DE MIRANDA, JUSSILEY MARIA DE 

MIRANDA, JACOB AUGUSTO DA COSTA, LEOZIL PEDROSA DE MIRANDA, 

LIDIO LOPES DE MIRANDA, GERVASIO CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA, 

LEAL LOPES DE MIRANDA, ALMIRA TOBIAS DE BARROS MIRANDA, 

LECINETE PEDROSA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEONCIO LOPES DE MIRANDA, 
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ESPÓLIO DE MARIA PEDROSA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, LUIS AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - 

OAB:OAB/MT2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: “(...) DECIDO. Indefiro o pedido de fls. 94/95. O artigo 642 e 

seguintes do CPC, assim dispõe: Art. 642. (...). Assim, tal via tem por 

finalidade saldar dívidas do espólio e não de herdeiro, tendo somente o 

credor do espólio legitimidade para tal fim. Nesse sentido: Ementa 

INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CREDOR DE HERDEIRO. 

DESCABIMENTO. 1. Tem legitimidade para postular habilitação de crédito 

quem é credor do espólio e não de um dos herdeiros, já que tal via se 

presta apenas para saldar as dívidas do espólio e não de herdeiro, nos 

termos do art. 1.017 do CPC. 2. Se a cobrança é contra um dos herdeiros 

do de cujus e o contrato não se reveste de certeza e liquidez, a parte 

deverá buscar a solução do litígio nas vias ordinárias, postulando em tal 

feito a penhora do quinhão do herdeiro no rosto dos autos do processo de 

inventário, pois descabe tal discussão no âmbito do processo de 

inventário. 3. Sendo desacolhido e extinto o pedido de habilitação de 

crédito, fica facultado ao recorrente obter o desentranhamento dos 

documentos que instruíram seu pedido. Recurso provido, em parte. 

(Apelação Cível Nº 70056224835, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

18/09/2013). Disponível em . Acesso em 25 Out 2017 às 10h58min. Dessa 

forma, desentranhe-se o pedido formulado às fls. 94/98. Intime-se a 

Inventariante, por seu Advogado, para dar andamento ao feito, 

providenciando o que foi requerido pelo Ministério Público (fls. 89verso), 

sob pena de extinção. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 378856 Nr: 25930-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTBL, PFTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a inventariante para que no prazo de 10 

(dez)dias informe o endereço da genitora do falecido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 266737 Nr: 5924-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Dispõe o art. 528, § 1º, do CPC:Art. 528. No cumprimento de sentença que 

condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.§ 1o 

Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.(...)O mesmo se 

verifica na execução por expropriação, por força do disposto no art. 782, 

§ 3º, do (...)da propositura da ação à margem do título protestado.§ 4o A 

requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação 

do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) 

dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que 

comprovada a satisfação integral da obrigação.Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal requisitando informação a respeito de saldo de FGTS 

em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser procedida a 

transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 15 de Março de 2018.CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 288537 Nr: 7995-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSA, GEORGINA GUIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SANTANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13572, DANIEL ERMELINDO NERI - OAB:21676/O, 

FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - OAB:14859, IANDRI LOTUFO 

PULCHÉRIO - OAB:23542/O, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - 

OAB:15900, TATIANE DA SILVA ARGENTINO - OAB:21.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

- OAB:14905

 Vistos etc. Intime-se a credora, Ainile Mirian da Silva Arruda, para 

regularizar o pólo ativo da ação, bem ainda dizer do interesse no 

prosseguimento ao feito. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326399 Nr: 22755-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES ROSA - OAB:GO/31544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 1.580, § 2º, do CC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pelo autor para o fim de decretar o DIVÓRCIO do casal 

com a consequente dissolução do vínculo matrimonial.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do 

mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC).P. R. I.Em seguida, 

arquive-se com baixa na Distribuição.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 

de Março de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 398126 Nr: 10347-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DA GUIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA FILHO, JOHN ELVIA DE 

MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7.972-B, SÉRGIO MARCOS LERMEM - OAB:8052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE JESUS PEREIRA 

GOUVEIA - OAB:27377/go, Thatielle Oliveira Tomaz - OAB:39561/GO

 Processo nº. 10347-84.2015.811.0002.

Código nº. 398126.

VISTOS etc.

O documento encartado nos autos às fls. 34/35, não comprova o 

reconhecimento judicial da união estável havida entre a Inventariante e o 

falecido, eis que não se trata de sentença judicial, com o trânsito em 

julgado.

Assim sendo, intime-se a Inventariante comprovar nos autos, o 

reconhecimento judicial da união estável com o de cujus até a conclusão 

do Inventário, pena de ser indeferido o pedido de expedição de formal de 

partilha em seu favor.

Nesse sentido:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – 

HABILITAÇÃO COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE - SUPOSTA 
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EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL – RESERVA DE BENS - CABIMENTO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA.

Para que a suposta companheira do de cujus seja habilitada no feito, 

necessário se faz o prévio reconhecimento judicial de sua alegada 

condição. Entretanto, devidamente ajuizada a ação declaratória, e sendo 

verossímil a alegação da existência de união estável, possível a reserva 

de bens no inventário do alegado companheiro, mostrando-se prudente 

reservar eventual direito da recorrente, sem, contudo, obstar o andamento 

do inventário. (AI 73931/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 

13/11/2015). Disponível em: www.tjmt.jus.br, 02/05/2016, às 13h.

A Inventariante deve encartar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, as 

certidões negativas de débitos e a GIA do ITCMD paga ou comprovando a 

isenção do tributo.

Considerando que o herdeiro Gabriel Pedro de Souza Silva já completou a 

maioridade civil (fls. 42), intime-se para regularizar a representação 

processual.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 14 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007455-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ERASMO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON DE BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1007455-20.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 30/10/2017 (Id10514570), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 02/05/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 15 de março de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000332-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE MARIA FONTES KALIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUCAS BARRETO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORAMAR REPOLES TORRES OAB - MG82913 (ADVOGADO)

HEZICK ALVARES FILHO OAB - MG57267 (ADVOGADO)

DANIELLE CAROLINE CAMPELO SILVA OAB - MG119855-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000332-05.2016.8.11.0002 REQUERENTE: THAISE MARIA FONTES KALIX 

REQUERENTE: JORGE LUCAS BARRETO MACEDO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por THAÍSE MARIA FONTES 

KALIX em desfavor de JORGE LUCAS BARRETO MACEDO, consoante os 

termos pugnados na inicial. Após a regular marcha processual as partes 

comparecem em petição acostada ao id. n. 9057042, informando que 

entabularam um acordo, pugnando pela sua homologação. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, entendo desnecessária a designação do ato 

conciliatório, tendo em vista que os requerentes estão assistidos por 

Advogados; são maiores e capazes; não há interesse de incapaz, razão 

pela qual também é desnecessária a intervenção do Ministério Público 

Estadual, consoante os termos dos artigos 178, II e 698, ambos do 

CPC/2015. Ex Positis, com base na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6.º, da 

Constituição Federal e artigo 1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGO por 

sentença os termos apresentados na inicial e, via de consequência; nos 

termos do art. 487, I, ‘b’, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE, o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal THAÍSE MARIA FONTES KALIX e JORGE 

LUCAS BARRETO MACEDO. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação ao Cartório competente, para constar 

na certidão de casamento a averbação do divórcio, para todos os efeitos 

legais e jurídicos. Custas e despesas processuais pro rata. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Procedido o cumprimento das determinações 

supracitadas, remeta-se o feito ao arquivo com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000332-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE MARIA FONTES KALIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUCAS BARRETO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORAMAR REPOLES TORRES OAB - MG82913 (ADVOGADO)

HEZICK ALVARES FILHO OAB - MG57267 (ADVOGADO)

DANIELLE CAROLINE CAMPELO SILVA OAB - MG119855-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000332-05.2016.8.11.0002 REQUERENTE: THAISE MARIA FONTES KALIX 

REQUERENTE: JORGE LUCAS BARRETO MACEDO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por THAÍSE MARIA FONTES 

KALIX em desfavor de JORGE LUCAS BARRETO MACEDO, consoante os 

termos pugnados na inicial. Após a regular marcha processual as partes 

comparecem em petição acostada ao id. n. 9057042, informando que 

entabularam um acordo, pugnando pela sua homologação. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, entendo desnecessária a designação do ato 

conciliatório, tendo em vista que os requerentes estão assistidos por 

Advogados; são maiores e capazes; não há interesse de incapaz, razão 

pela qual também é desnecessária a intervenção do Ministério Público 

Estadual, consoante os termos dos artigos 178, II e 698, ambos do 

CPC/2015. Ex Positis, com base na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6.º, da 

Constituição Federal e artigo 1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGO por 

sentença os termos apresentados na inicial e, via de consequência; nos 

termos do art. 487, I, ‘b’, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE, o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal THAÍSE MARIA FONTES KALIX e JORGE 

LUCAS BARRETO MACEDO. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação ao Cartório competente, para constar 

na certidão de casamento a averbação do divórcio, para todos os efeitos 

legais e jurídicos. Custas e despesas processuais pro rata. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Procedido o cumprimento das determinações 

supracitadas, remeta-se o feito ao arquivo com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005576-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA FEO CIGOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE SOUSA CARTAXO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005576-12.2016.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da contestação juntada dia 14/3/2018 pela parte requerida. Outrossim, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos à parte autora para, querendo, impugnar em 15(quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de março de 2018. Assinado Digitalmente 
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JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004556-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. J. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT0019246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. J. G. (RÉU)

M. C. S. (RÉU)

V. G. (RÉU)

A. V. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO GUEDES OAB - 452.143.521-15 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004556-83.2016.8.11.0002 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Cumprindo ordem judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 2 de maio de 2018, às 14:30horas. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 16 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004556-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. J. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT0019246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. J. G. (RÉU)

M. C. S. (RÉU)

V. G. (RÉU)

A. V. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO GUEDES OAB - 452.143.521-15 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004556-83.2016.8.11.0002 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Cumprindo ordem judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 2 de maio de 2018, às 14:30horas. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 16 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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009342-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. A. R. (AUTOR)

S. A. D. (AUTOR)

N. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1009342-39.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Cumprindo ordem judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 2 de maio de 2018, às 15horas. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 16 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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004154-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ERICO PIOVESAN (REQUERENTE)

FLAVIO ANDRE PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - 017.464.531-76 (PROCURADOR)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004154-02.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ERICO PIOVESAN, FLAVIO 

ANDRE PIOVESAN, SILVIA MARIA DA SILVA PROCURADOR: LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição com 

Tomada de Decisão Apoiada c/c Liminar de Tutela Provisória ajuizada por 

ÉRICO PIOVESAN, FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e SILVIA MARIA DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos em epigrafe. Os pretensos 

Curadores alegam em suma, que o Sr. ÉRICO PIOVESAN, sofre há mais de 

vinte anos com problemas de alcoolismo, situação que se agravou no 

último ano, tendo o Curatelado sido internado em março de 2016 para 

tratamento psiquiátrico, e que em razão das sequelas deixadas está 

parcialmente incapacitado para trabalhar, bem como para realizar atos da 

vida civil. Em razão da referida incapacidade, requerem a antecipação de 

tutela nos termos do art. 749, parágrafo único, do CPC/2015, nomeando os 

autores como apoiadores do Sr. ÉRICO PIOVESAN, expedindo-se o 

competente Termo de Compromisso com as formalidades de praxe. No 

mérito, pugnaram pela decretação da interdição relativa do Sr. ÉRICO 

PIOVESAN, nomeando-os como apoiadores, bem como a gratuidade de 

justiça. Com a exordial vieram documentos. A inicial foi recebida foi 

recebida (id n. 4185854), oportunidade em que os autos foram remetidos 

ao Ministério Público. Em parecer anexado ao id n. 474403, o i. 

representante Ministerial pugnou pela realização de audiência para oitiva 

do requerente Sr. ÉRICO PIOVESAN, conforme previsto no art. 1.1783-A, 

§3º, do CPC/2015. Em decisão do id n. 4805947, foi determinada a 

designação de audiência para oitiva do apoiado, bem como foi ordenada a 

realização de perícia médica, com o fito de atestar o grau de incapacidade 

(Art. 753 do CPC/2015). Audiência realizada (id n. 7999813), oportunidade 

em que foi colhido o depoimento pessoal do Sr. ÉRICO PIOVESAN, bem 

como foram inquiridos os pretensos apoiadores FLÁVIO ANDRE 

PIOVESAN e SILVIA MARIA DA SILVA. O Parquet requereu vista dos 

autos, o que foi prontamente deferido por este Juízo. Em seguida, aportou 

aos autos o parecer do Ministério Público no id n. 8200218, manifestando 

pela procedência da ação, nomeando como apoiadores do Sr. ÉRICO 

PIOVESAN o Sr. FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e a Sr.ª SILVIA MARIA DA 

SILVA. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, observo que o 

processo está em ordem e maduro, não havendo necessidade de maior 

dilação probatória, motivo pelo qual REVOGO parcialmente o decisório do 

id. n. 4805947, que determinou a realização de perícia, eis que 

desnecessária face aos elementos colhidos em audiência, razão pela 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, I, do 

CPC/2015. Antes de adentrar ao mérito da demanda, faz-se mister tecer 

alguns argumentos concernentes à nova sistemática civil das pessoas 

portadoras de deficiência e as alterações no processo de curatela 

trazidas pela Lei n. 13.146/2015. Como uma das suas maiores 

modificações, há a revogação dos incisos I, II e III do art. 33º do Código 

Civil, reconhecendo como absolutamente incapaz somente os menores de 

16 anos. O art. 4º, por sua vez, que cuida da incapacidade relativa, 

também sofreu alteração. No inciso I, permaneceu a previsão dos menores 

púberes (entre 16 anos completos e 18 anos incompletos); o inciso II 
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suprimiu a menção a deficiência mental, referindo, apenas, os ébrios 

habituais e os viciados em toxico; o inciso III, que abrigava o excepcional 

em desenvolvimento mental completo, passou a tratar, somente, das 

pessoas que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a 

sua vontade; por fim, permaneceu a previsão da incapacidade do pródigo. 

Ademais, com a entrada em vigor do estatuto, a pessoa com deficiência 

que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, nos termos do art. 2º da Lei n. 13.146/2015, não deve ser 

mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, uma vez que os 

artigos 6º e 84 destacam que a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa, senão vejamos: Art. 6º A deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união 

estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de 

decidir sobre o numero de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua 

fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito 

a família e a convivência familiar e comunitária; e vi - exercer o direito a 

guarda, a tutela, a curatela e a adoção, como adotante ou adotando, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Art. 84. A pessoa 

com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade 

legal em igualdade de condições com a s demais pessoas. Assim, uma 

analise superficial nos levaria a concluir que o referido estatuto inaugura 

um novo conceito de capacidade. Poder-se-ia até mesmo afirmar que o 

legislador equivocou-se ao situar as pessoas sujeitas a uma causa 

temporária ou permanente, impeditiva da manifestação da vontade, no rol 

dos relativamente incapazes. Entretanto, uma reflexão mais atenta e 

esclarecedora, pois, consagrando o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o estatuto almejou fazer com que a pessoa com deficiência 

deixasse de ser rotulada como incapaz, para ser considerada em uma 

perspectiva constitucional isonômica dotada de plena capacidade legal, 

mesmo que seja necessária a adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, excepcionalmente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Destarte, na realidade, o 

conceito de capacidade civil foi reconstruído e ampliado. Nesse sentido, 

de acordo com o art. 85 da Lei n. 13.146/2015, a curatela, restrita a atos 

relacionados aos direitos de conteúdo patrimonial e negocial, passa a ser 

uma medida extraordinária. No caso dos autos, observa-se que o autor é 

parte legítima para propor a presente ação, nos termos do art. 1.768, 

inciso IV, do Código Civil. Com efeito, cediço que o instituto da curatela se 

volta a proteção de pessoa incapaz, no caso de anomalia psíquica e que a 

interdição é medida extrema, sujeitando-se a curatela, segundo o art. o 

1.767, inciso I, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. Lei n. 

13.146/2015, in verbis: Art. 1767 (...) I - aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. No caso sob análise, a 

documentação acostada a exordial demonstra nitidamente a incapacidade 

do réu em virtude da patologia que o acomete, não reunindo, pois, 

condições para gerir sua pessoa e os bens que porventura venha a 

amealhar. Assim, é possível concluir que a nomeação dos requerentes 

FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e SILVIA MARIA DA SILVA, respectivamente 

irmão e cunhada, do Sr. ÉRICO PIOVESAN como apoiadores definitivos é 

medida que atende aos interesses do apoiado. Ex Positis, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da inicial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015 e art. 84, §1º, da Lei n. 13.146/2015 e, de consectário determino 

que os atos de natureza negocial e patrimonial do Sr. ÉRICO PIOVESAN 

sejam submetidos ao Sr. FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e a Sr.ª SILVIA 

MARIA DA SILVA e, de acordo com o art. 747 e seguintes do CPC/2015, 

nomeio-lhes apoiadores, sob o compromisso legal. Lavre-se o termo 

competente, devendo constar que é terminantemente vedada a alienação 

ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, 

pertencentes ao apoiado, salvo com autorização judicial. Inscreva-se a 

presente no cartório de Registro Civil competente. Expeça-se edital, que 

devera ser publicado pela imprensa local e pelo órgão oficial por três 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

apoiado e dos apoiadores, a causa da interdição e os limites 

estabelecidos. Notifique-se o Cartório Eleitoral da presente interdição, nos 

termos do art. 15, II, da CF/88. Oficie a Gerência de Psiquiatria Forense do 

IML de Cuiabá para o cancelamento da perícia médica outrora designada. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. FC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006854-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nathália Bueno de Barros Silva (RÉU)

LORACI BUENO DE BARROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Numero do Processo: 1006854-14.2017.8.11.0002 AUTOR: 

MARCOS ANTONIO DA SILVA RÉU: NATHÁLIA BUENO DE BARROS 

SILVA, LORACI BUENO DE BARROS TIPO DE AÇÃO: REVISIONAL DE 

ALIMENTOS Vistos etc. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a 

parte autora se manifeste nos autos, acerca do documento ID 11455076. 

Cumprida a determinação e com informativo de novo endereço, determino 

que a secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização de 

audiência de Conciliação, com as formalidades de praxe. §8º do artigo 334 

- O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Desentranhe-se o competente mandado de citação, aditando-o se 

necessário, para as providências devidas, com as advertências do artigo 

695 e parágrafos do Código de Processo Civil. Havendo interesse das 

partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 283847 Nr: 2774-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 2774-97.2012.811.0002 – Código n.º: 283847

Vistos etc.

Defiro em parte o pedido de fls. 108/109.

Expeça-se o competente Mandado de Penhora e Avaliação, no endereço 

informado à fl. 108 v (Rodovia BR 070, km 02, nº 174, caixa postal 10, 

Bairro Jardim Novo Mundo, setor 2, Várzea Grande – MT), determinando 

que seja procedida Penhora e Remoção dos veículos objetos da 

constrição de fl. 98, entregando-o a Exequente ou terceiro por ela 

indicado, o qual desde já assume o ônus de fiel depositário.

 Em seguida, proceda-se a avaliação do bem penhorado. Sendo 

insuficientes para garantia do juízo, PENHORE-SE outros, tantos quantos 

bastem (art. 837 do CPC/2015).

Em sendo positiva a penhora, INTIME-SE o executado na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio (artigo 829, §1º e §2º do CPC/2015), 

dando-lhe ciência da penhora e avaliação, para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo legal.

 Após a juntada do laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 10 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

Caso não haja interesse da exequente na adjudicação dos bens 

penhorados, manifeste interesse requerendo providências necessárias 

para o recebimento do seu crédito (nos termos do art. 825 do CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 50291 Nr: 5151-90.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 
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OAB:6.474, Marcio Sales de Freitas - OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FIORIM LOPES - 

OAB:OAB/RO 562-A

 Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício aos 

cartórios de registro de imóveis, bem como ao Juízo da Primeira Vara Cível 

da Comarca de Alto Floresta do Oeste/RO, haja vista que o procedimento 

de inventário via de regra não tramita em segredo de justiça.Intime-se a 

parte Exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias indique bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 

580 da CNGC.Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 252214 Nr: 11364-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDJ, CBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 8.882, MARIA GOMES DE SOUZA-ESTAGIARIA 

- OAB:18555/E

 Vistos etc.

 De acordo com a petição de fls. 118/125, determino que a secretaria 

deste Juízo designe audiência de Instrução e Julgamento de acordo com a 

disponibilidade de pauta deste Juízo, intimando-se às partes com as 

formalidades de praxe.

Consigno que cabe ao (s) Advogado (s) INFORMAR ou INTIMAR a (s) 

testemunha (s) por ele (s) arrolada (s), a teor do art. 455 do CPC/2015, ou 

requerê-la ao Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus procuradores, para o devido 

comparecimento.

 Dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Parquet.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 283262 Nr: 2103-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RACHEL FONSECA DA 

SILVA - OAB:18972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se a parte autora, para em 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único, do CPC/2015, emendar a inicial, retificando a 

procuração outorgada por ROSILENE ALVES DA SILVA (arts. 319 e 320, 

do CPC/2015), fazendo constar como mandatário o filho, representada 

pela genitora, sob pena de indeferimento da inicial.

Atendida a determinação supra, acolho a emenda à inicial apresentada às 

fls. 85/88.

Recebo o feito como Cumprimento de Sentença. Anotem-se junto ao 

Distribuidor.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por VANDER VICTOR 

ALVES DOS SANTOS, representado por sua genitora, Sr.ª ROSILENE 

ALVES DA SILVA, em face de VALDENI DIAS DOS SANTOS, pelo rito do 

art. 528 do CPC/2015.

Para o regular processamento do feito determino o seguinte:

Rito Prisão (artigo 528, Código de Processo Civil): intime-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão: a) pagar 

o débito exequendo (agosto, setembro e outubro de 2017), bem como as 

que se vencerem no curso do processo b) provar que o fez, ou; c) 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão conforme disposto no artigo 528, § 7º do Código de Processo Civil, 

bem como as restrições previstas no § 1º do artigo supracitado.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para realização de cálculo 

atualizado do débito exequendo.

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC/2015 e a Súmula 309, do c. Superior 

Tribunal de Justiça.

 Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário em caixa 

eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 24 horas 

da juntada do documento.

 Após, certificada eventual inércia, conclusos.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 264139 Nr: 3365-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCGC, LRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: leandro Ripoli Bianchi - 

OAB:12856, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:OAB/MT 10.877/A

 Autos n.º: 3365-65.2011.811.0002 Código: 264139

Vistos etc.

Outrossim, a Consolidação das Normas da Corregedoria, no art. 6.16.15, 

que estabelece que independerá de despacho o pedido formulado pelas 

partes para a suspensão do feito até o prazo de seis meses, consoante o 

disposto a seguir:

“Art. 6.16.15 – Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 265, II, § 3.º e 792, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).”

Denota-se dos autos que o pedido da parte exequente foi protocolado em 

28/08/2017, sendo que o prazo pleiteado findou em 04/12/2017, razão pela 

qual, INDEFIRO o pedido de suspensão constante à fl. 148, e determino a 

intimação da parte autora para que em 5 (cinco) dias, manifeste o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 247205 Nr: 7067-81.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDO, OLMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, determino que a secretaria deste Juízo, atualize no sistema 

Apolo o endereço do executado, conforme informado à fl. 78 f/v.

Acolho a emenda à inicial apresentada às fls. 74/75.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por BRENO MARTINS DE 

OLIVEIRA, representado por sua genitora, Sr.ª OLINDINA LINDA MARIA 

MARTINS DA SILVA, em face de WERMESON DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, 

pelos ritos dos artigos 523 e 528 do CPC/2015.

Para o regular processamento do feito pelos ritos distintos de penhora e 

prisão civil, determino o seguinte:

1) Rito Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): intime-se o 

executado para pagamento da prestação alimentícia compreendida pelos 

meses de novembro de 2010 a agosto de 2016, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário para 

satisfação do débito;

2) Rito Prisão (artigo 528, Código de Processo Civil): intime-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão: a) pagar 

o débito exequendo (setembro/2016 a novembro de 2016), bem como as 

que se vencerem no curso do processo b) provar que o fez, ou; c) 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão conforme disposto no artigo 528, § 7º do Código de Processo Civil, 
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bem como as restrições previstas no § 1º do artigo supracitado.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para realização de cálculo 

atualizado do débito exequendo (planilhas de fls. 66 e 74 v, 75), de forma 

separada tendo em vista os dois ritos.

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC/2015 e a Súmula 309, do c. Superior 

Tribunal de Justiça.

 Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário em caixa 

eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 24 horas 

da juntada do documento.

 Após, certificada eventual inércia, conclusos.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 448749 Nr: 11263-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDST, PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNER VIEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/PA 9852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT, LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA - 

OAB:OAB/MT 16.928

 Vistos etc.

Acolho o parecer do representante do Ministério Público constante à fl. 37.

 Oficie-se à Secretaria Estadual de Saúde para agendar com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, a data de coleta do material genético e 

realização de exame de DNA, observando o prazo hábil de cumprimento 

da carta precatória, eis que o requerente não reside nesta Comarca, 

devendo este Juízo ser informado da designação com antecedência, para 

que possam ser feitas as intimações das partes.

Faculto às partes a indicação de Assistentes Técnicos, no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 465, § 1º, II, do Código de Processo Civil).

Atendida a determinação supra, intimem-nas para comparecimento ao 

exame, devendo constar no mandado de que o não comparecimento do 

requerente acarretará na presunção de paternidade.

Intimem-se também via DJE.

Com a vinda das informações, dê-se vista para as partes, e ao Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 432396 Nr: 2393-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS, JSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Acolho o parecer do representante do Ministério Público constante à fl. 

38v-f.

 Atualize-se o valor da causa conforme cálculo de fls. 40/41, e intime-se o 

executado no endereço informado à fl. 37, para que efetue o imediato 

pagamento do valor atualizado, sob pena de prisão.

 Caso haja descumprimento, certifique-se e, em seguida, faculte vista a 

parte exequente.

Após, colha-se novamente manifestação do Parquet e, volte-me 

conclusos imediatamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 352281 Nr: 17519-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Renove-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 310505 Nr: 6574-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKMDS, WBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, JAQUELINE MARIA OLIVEIRA/CURADORA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 75 f/v, pelo que determino a intimação pessoal da 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a 

certidão de fl. 74, sob pena de extinção do processo (artigo 485, III, § 1º 

do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Decorrido o termo, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 263633 Nr: 2758-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCM, TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO 

PHILIPPI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317

 Vistos etc.

 Renove-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 345894 Nr: 12534-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDF, MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o parecer Ministerial de fl. 64.

Inicialmente, remetam-se os autos ao contador judicial para a atualização 

do débito alimentar.

Após, desentranhe-se o mandado de prisão para nova tentativa de 

cumprimento da decisão de fls. 48/49, no endereço (Rua Francisco 

Alberto Curvo, nº: 360, Ponte Nova, Várzea Grande – MT, CEP: 

78.115-285), devendo constar no mandado o valor do débito atualizado.

Expeça-se o necessário, encaminhando referido mandado à Central de 

Mandados da POLINTER (Gerência Estadual da Polinter – GEPOL), visando 

maior efetividade no cumprimento da prisão.

Cumprida as determinações supra mencionadas, atualize-se no sistema 
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Apolo, o endereço da representante legal do exequente acostado à fl. 66, 

(Rua Miranda Reis, nº: 297, Bairro: Poção, Cuiabá – MT, CEP: 78.015-640).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 303318 Nr: 24247-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDFVDG, JEEDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 71 f/v.

Intimem-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa de sua 

representante legal, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1º, Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intimem-se via edital – observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade.

 Após, retornem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 344652 Nr: 11634-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:12954, Flavio Lucio Santana de Oliveira - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Portanto, resta evidente que o prosseguimento do feito não 

acarretará qualquer nulidade processual, tampouco prejuízo ao 

demandado.Nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio Curadora à lide a Dra. Jaqueline Maria de Oliveira, i. Defensora 

Pública desta Comarca, que patrocinará os interesses do demandado, 

citado por edital (fl. 125).Dê-se-lhe vista dos autos, pelo prazo legal. Após, 

o decurso de prazo, diga a parte autora e em seguida, remeta-se o feito à 

equipe multidisciplinar deste juízo para a realização do estudo psicossocial 

já determinado às fls. 93/94 e 128.Com o aporte aos autos do respectivo 

laudo, manifestem-se às partes no prazo comum de 5 (cinco) dias e, após, 

colha-se manifestação do órgão ministerial.Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 235545 Nr: 15506-18.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB, DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - OAB:14501, 

SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 Vistos etc.

Outrossim, a Consolidação das Normas da Corregedoria, no art. 6.16.15, 

que estabelece que independerá de despacho o pedido formulado pelas 

partes para a suspensão do feito até o prazo de seis meses, consoante o 

disposto a seguir:

“Art. 6.16.15 – Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 265, II, § 3.º e 792, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).”

Denota-se dos autos que o pedido da parte exequente foi protocolado em 

09/11/2017, sendo que o prazo pleiteado findou em 25/01/2018, razão pela 

qual, INDEFIRO o pedido de suspensão constante à fl. 194, e determino a 

intimação da parte autora para que em 5 (cinco) dias, manifeste o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 345882 Nr: 12523-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDF, MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 59 f/v.

Inicialmente, remetam-se os autos ao contador judiciário, para atualização 

do débito alimentar.

 Após, expeça-se novo mandado de citação e intimação do requerido no 

endereço acostado à fl. 59v, com observância no art. 212 do Código de 

Processo Civil.

 Caso haja indícios de que o executado está se ocultando, expeça-se 

novo mandado de citação e intimação com observância no art. 252 do 

códex supramencionado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 435771 Nr: 4486-83.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Winter Junior 

(univag) - OAB:7099, Wagner Marcelo Marques de Brito - Estagiário 

- OAB:19.391/E

 DELIBERAÇÃO: Assim, dê-se vista, sucessivamente, às partes para as 

alegações finais, no prazo de lei. Por fim, conclusos para sentença. Os 

presentes saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 387452 Nr: 3601-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:13.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DELIBERAÇÃO: Defiro a juntada de documentos, conforme postulado. 

Outrossim, determino que seja feita a avaliação dos dois imóveis, por 

oficial de justiça, nos moldes do art. 655, CNGC c/c art. 98 e art. 870, 

ambos do CPC. Após a juntada do laudo, abra-se vista às partes e, por 

fim, ao Ministério Público, para Alegações Finais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 311368 Nr: 7445-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDRC, EDRC, NDDOAPSGRRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDINAURA MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:13717, TATIANA DO AMARAL/UNIVAG - OAB:18949

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada desde o ano de 2016 (fls. 

115/118), contudo, o decisório de fl. 131 determinou a intimação das 

partes, para que regularizassem a representação processual, haja vista 

que ambas já atingiram a maioridade civil.

Desde então, o feito aguarda que a representante legal providência a 

regularização da representação processual, o que não foi efetuado até a 

presente data.

É o relatório. Decido.

O cumprimento de sentença deve ser indeferido, eis que inábil a dar início 

à relação jurídica processual, eis que não cumprida a determinação de 

regularização da representação processual dos exequentes.

Tal situação ocorre, pois incumbe às partes atenderem às determinações 

judiciais com exatidão.

Ex Positis, com escoro no art. 485, inciso IV c/c art. 330, III, ambos do 

CPC/2015, indefiro a petição de fls. 115/118 e, por conseguinte, julgo e 

declaro extinto o processo sem resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários tendo em vista que os exequentes são 

beneficiários da gratuidade de justiça.

 Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004556-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. J. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT0019246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. J. G. (RÉU)

M. C. S. (RÉU)

V. G. (RÉU)

A. V. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO GUEDES OAB - 452.143.521-15 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1004556-83.2016.8.11.0002, Valor causa: R$ 880,00, Tipo: 

Cível, Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7), Autor: JOSE LUIZ 

JERONINO GUEDES, Réu: MARIA CAMPOS SILVA (falecida) - 

representada pela inventariante ANICE VICELINA DOS ANJOS, VALERIO 

GUEDES, e MARIA DOS PRAZERES JERONIMO GUEDES Pessoas a serem 

citadas e intimadas: VALERIO GUEDES e MARIA DOS PRAZERES 

JERONIMO GUEDES Finalidade: CITAÇÃO DOS REQUERIDOS 

supraqualificados, do inteiro teor da ação que lhe é proposta, cujo resumo 

da petição inicial e despacho seguem abaixo transcrito. INTIMAR OS 

REQUERIDOS para comparecerem à audiência de conciliação designada 

para o dia 2 de maio de 2018, às 14h30m acompanhada de seus 

advogados ou de defensores públicos. ADVERTIDOS do seguinte (a) 

PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. Esse prazo será contado em 

dobro, caso se trate de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública (art. 

186, “caput” do CPC). (b) REPRESENTANTE: A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. (c) DESINTERESSE NA AUTOCOMPOSIÇÃO: O réu 

deverá indicar seu desinteresse na autocomposição, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. (d) NÃO 

COMPARECIMENTO: O não comparecimento injustificado 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. Resumo da Petição Inicial: O requerente pretende a 

decretação da adoção "post mortem" para reconhecimento de vínculo 

familiar com Maria Campos Silva. Despacho/Decisão: DECISÃO. Numero do 

Processo: 1004556-83.2016.8.11.0002. AUTOR: JOSE LUIZ JERONINO 

GUEDES. RÉU: MARIA CAMPOS SILVA. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o adotando encontra-se com 59 (cinquenta e nove) anos 

de idade, conforme doc. anexado no id. n. 3689175. Assevera o art. 1.619 

do Código Civil que a adoção de maiores de idade, dependerá de 

assistência do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no 

que couber, as regras da Lei 8.069/90 (ECA). Destarte, em consonância 

com parecer ministerial do id n. 10731089, em relação à antecipação de 

tutela pleiteada, verifico que não houve demonstração dos elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (Art. 300 do Código de Processo Civil), dessa 

forma indefiro-a. Considerando-se o art. 334 do Código de Processo Civil, 

Lei n. 13.105/2015, determino que a secretaria deste Juízo designe 

audiência de Conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta deste 

juízo. Ressalto que em razão do comparecimento espontâneo da 

representante do espólio de Maria Campos Silva, desnecessária sua 

citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC/2015. Citem-se os demais 

requeridos por edital nos termos da inicial, com as advertências do artigo 

695 e parágrafos do Código de Processo Civil, anotando-se o prazo de 20 

(vinte) dias, conforme art. 246, IV c/c 256, II, do Código de Processo Civil. 

Decorrido prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado Curador à lide o ilustre 

patrono representante do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, que 

patrocinará os interesses dos demais demandados. §8º do artigo 334 - O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Encerramento: 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, Joanne da Silva Mesquita, digitei. Várzea 

Grande/MT, 16 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007933-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1007933-28.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ELLEN PRISCILLA RODRIGUES 

DE ARAUJO EXECUTADO: HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO Vistos etc. 

Os autos vieram-me concluso em face a petição acostada no id. n. 

11021381, onde o (a) causídico (a) da parte exequente aduz suas 

alegações para justificar o não cumprimento da emenda outrora 

determinado no decisum proferido no id. n. 10583637. Com relação a 

justificativa relacionada ao fundamento da presente execução, de fato 

assiste razão à exequente, eis se tratar de Execução de Título 

Extrajudicial, não havendo que se falar na juntada do título executivo 

judicial, motivo pelo qual acolho a alegação da peticionante. Já em relação 

ao processamento da presente demanda pelo rito coercitivo, em que pese 

a interpretação dada ao dispositivo legal pela parte exequente, onde 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 434 de 519



afirma que há uma enorme diferença entre as palavras somente e até, 

para justificar seu pedido de prisão consoante as parcelas aqui 

executadas, tais alegações não merecem guarida. Explico. Como sabido, o 

CPC/2015 admite expressamente a prisão civil como medida coercitiva 

(execução indireta) até mesmo nas execuções de alimentos fundada em 

título extrajudicial (§§ 2.º a 7.º do art. 528 do CPC/2015 e parágrafo único 

do art. 911 do CPC/2015). Nesse sentido, o STJ alterou seu 

posicionamento, passando a admitir-se o uso da prisão civil nas 

execuções de crédito alimentar representado por título executivo 

extrajudicial (STJ, REsp 1.117.639-MG, 3.ª T., j. 20.05.2010, rel. p/ Acórdão 

Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.285.254/DF, rel. Min. Marco Buzzi, 4.ª T., 

j. 04.12.2012). Tal orientação resta consolidada, à luz do art. 911, 

parágrafo único, do CPC/2015. É certo que o direito brasileiro admite a 

prisão civil como medida executiva coercitiva, em execução de alimentos 

(CF, art. 5.º, LXVII), regulando-a no art. 528, §§ 3.º a 7.º do CPC/2015 (art. 

19 da Lei 5.478/1968). A prisão civil é medida coercitiva grave, que se 

justifica diante da proteção à vida do credor. Por isso, não se justifica o 

emprego dessa medida coercitiva nos casos em que as prestações 

alimentícias vencidas passam a ter caráter preponderantemente 

patrimonial, desvinculado da finalidade para a qual firam fixados. Em 

atenção a essa distinção, a jurisprudência, na vigência do CPC/1973, 

consolidou-se no sentido de que apenas as prestações alimentícias 

vencidas há pouco tempo autorizam a prisão civil, tendo o STJ fixado em 

três as parcelas assim consideradas na Súmula 309 do STJ, in verbis: 

Súmula 309: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo. De igual modo, o 

§ 7.º do art. 528 do CPC/2015 dispôs que “o débito alimentar que autoriza 

a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo”. Portanto, em que pese toda irresignação do (a) 

peticionante, deixo de acolher a justificativa exarada no id. n. 11021381, 

pois neste caso o procedimento coercitivo não se coaduna com o 

entendimento já consolidado da doutrina e jurisprudência majoritária. 

Outrossim, tratando-se de verba de caráter alimentar, deixo de indeferir a 

petição inicial (Art. 485, I, do CPC/2015), eis que a parte exequente não 

pode ser prejudicada por questões de adequações procedimentais. Por 

esta razão, recebo o pedido inicial como EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, nos termos do art. 824 e ss do CPC/2015, pelo que 

determino a regularização junto ao PJE, consoante orientação do CNJ. 

Friso que o débito executado engloba tão somente os meses de indicados 

na inicial, até o ajuizamento desta demanda, com as devidas correções 

monetárias. Cite-se o executado para que efetue o pagamento do debito, 

no prazo de 03 (três) dias, acrescidos de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

CPC/2015. Havendo pronto pagamento e sendo este na integralidade do 

débito, o valor dos honorários será reduzido pela metade. No prazo dos 

embargos à execução, sem e feito suspensivo automático, em 15 (quinze) 

dias, previsto no art. 915 do CPC/2015, reconhecido o credito do 

exequente e após a comprovação de que depositou 30% (trinta por cento) 

do valor correspondente ao debito exequendo, inclusive custas e 

honorários de advogado, o devedor poderá requerer o parcelamento do 

saldo remanescente, em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC e juros legais de mora no patamar de 1% 

a.m. (um por cento ao mês), conforme disposto no art. 916 do CPC/2015. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 827 do CPC/2015 , ressalvada a hipótese de 

majoração no caso de embargos a presente execução. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado, observadas as 

impenhorabilidades legais. Tratando-se de bem imóvel, intime-se também o 

cônjuge, se houver, cabendo ao exequente a averbação do arresto ou da 

penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto 

ou do termo, independente de mandado judicial, nos termos do art. 844 do 

CPC/2015 . Não localizado o executado para intimação da penhora, o 

oficial de justiça devera certificar detalhadamente as diligências 

realizadas. Não localizado o executado, o oficial de justiça devera 

arrestar-lhes tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes a efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o devedor, por duas vezes, em dias distintos e, não o 

encontrando, certificará o ocorrido, nos termos do art. 830 do CPC/2015. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação. Em tempo, oficie à 

OAB/MT, remetendo cópia deste autos, para caso entenda necessária, 

adotar as medidas cabíveis em relação ao causídico (a) que patrocina o 

interesse da parte exequente. Intime-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001333-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ESTEPHANY CAMPOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001333-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SIDNEY FRANCISCO DE 

CAMPOS REQUERIDO: BEATRIZ ESTEPHANY CAMPOS COSTA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada por 

SIDNEY FRANCISCO DE CAMPOS e BEATRIZ ESTEPHANY CAMPOS 

COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos, consoante os termos 

esposados na exordial. Com a inicial vieram documentos, entre eles, a 

certidão de casamento no id n.º 11870513, comprovando, assim, que às 

partes são casadas. Não há informativos de filhos menores. Há indicativos 

de 1 (um) bem móvel, que será partilhado entre os autores, consoante os 

termos da inicial. Requerem ao final, a procedência dos pedidos 

formulados na inicial. Com a inicial acostaram documentos. É o relatório. 

Decido. Pelo que podemos observar, a formulação dos autores 

encontra-se nos limites legais do art. 731 do CPC/2015, bem como com o 

devido respeito à égide constitucional. Desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos termos do art. 334, §4º do CPC/2015, bem 

como a intervenção do representante do Ministério Público, com escoro 

nos artigos 178, II, e 698, ambos do CPC/2015. Destarte, em se tratando de 

direito personalíssimo dos cônjuges, injusta e despropositada se mostra a 

não decretação do divórcio, haja vista que, a lei estabeleceu ser suficiente 

a simples vontade do casal, sem qualquer burocracia para constituição da 

unidade familiar, eis que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II). Sabe-se, ainda, que, 

à luz do art. 226, § 6º, da Carta Magna, “o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”, não podendo sofrer quaisquer limitação por parte 

do Estado. Não se pode olvidar, ainda, que a Lei de Introdução ao Código 

Civil preconiza em seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. A 

propósito, os Tribunais de Justiça vem decidindo nesse sentido, vejamos: 

(TJMG; APCV 1672174-25.2009.8.13.0183; Conselheiro Lafaiete; Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula; Julg. 15/07/2010; 

DJEMG 17/08/2010) EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO 

DIRETO. RESOLUÇÃO 407/2003 DO TJMG. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. 

ART.458 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. PROVA 

TESTEMUNHAL. COLHEITA EM AUDIÊNCIA PRESIDIDA PELO JUIZ E SEM 

PARTICIPAÇÃO DO MP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Em sede de ação de 

divórcio possível é a aplicação do procedimento previsto na Resolução 

407/2003 do TJMG que proporciona às partes a solução rápida da 

demanda, sem afronta ao devido processo legal e qualquer outra 

determinação legal e ou princípio constitucional, na medida em que o 

Ministério Público é devidamente notificado da realização da audiência de 

conciliação e eventual acordo firmado com o auxílio de um conciliador 

estará sujeito à homologação judicial, oportunidade em que será 

observada a sua regularidade. Tendo as testemunhas sido ouvidas em 

audiência presidida pelo magistrado da qual foi em tempo e modo intimado 

o representante do Ministério Público, não há falar em anulação do 

processo. Recurso não provido. Ex Positis, observadas as exigências da 

norma constitucional, em seu art. 226, § 6º, bem como da disciplina do art. 

1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGO por SENTENÇA o ACORDO 

celebrado entre as partes e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e, via 

de consequência; DECRETO O DIVÓRCIO do casal, SIDNEY FRANCISCO 

DE CAMPOS e BEATRIZ ESTEPHANY CAMPOS COSTA, para todos os 

efeitos legais, DECLARANDO EXTINTO o presente feito. Expeça-se o 

competente mandado ao Cartório competente, para constar na certidão de 

casamento a averbação do divórcio, para todos os efeitos legais. Sem 

custas e honorários advocatícios diante dos benefícios da gratuidade de 
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Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. 

Intime-se e cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000913-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) requerido MAPFRE SEGUROS GERAIS em que pese 

devidamente intimado. GREISSON WILLIANN VIGNANDO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002088-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL LEMES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 26 de abril de 

2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis 

Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola 

Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002088-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL LEMES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577 CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Conforme agendado pelo perita e cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 26 de abril de 2018, às 

16:00 horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Luiz Gustavo 

Raboni Palma, no seguinte endereço: Instituto do Coração e Pulmão de 

Várzea Grande, na Rua Clovis Hugney 282, Jardim aeroporto , centro, 

(atrás do Colegio Adalgisa de Barros) telefones 98152-0120 e 3026-7576

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004866-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004866-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005212-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA AUGUSTA MARQUES (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. ESTER BELEM NUNES Dados do Processo: Processo: 

1005212-40.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ELISA AUGUSTA MARQUES Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima qualificada, 

para comparecer a perícia designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia XX/XX/XXXX, às XX:XX, no 

seguinte endereço Rua X, n. xxxx, Bairro: xxxx. Dados do Perito: XXXX. 

OBSERVAÇÃO: Na perícia designada, a parte deverá apresentar ao Perito 

todos os exames e laudos que possuir. Despacho/Decisão: xxxx. 

Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) ESTER 

BELEM NUNES Juiz de Direito. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2018. 

EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005212-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA AUGUSTA MARQUES (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004531-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETTER CHRYSTIAN DOS SANTOS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004531-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETTER CHRYSTIAN DOS SANTOS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RENNER SILVEIRA (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RENNER SILVEIRA (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 27 de abril de 

2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis 

Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola 

Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27 de abril de 2018, às 16:00 hs, por hora de chegada, no consultório 

do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM – Instituto do Coração e Pulmão – 

Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373544 Nr: 21961-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA MORO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILA - OAB:8.184-A

 DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVORejeito 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 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUALNo 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 Apolo.Defiro a prova pleiteada pelas partes, Para realização da 

prova pericial, 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 drgustavoraboni@gmail.com, na forma do art. 465, 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$ 1.000,00 (mil 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. 470, 

II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expertIntime 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 

c o m u m  d e  0 5  ( c i n c o )  d i a s .  A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.Intime-se.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373544 Nr: 21961-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA MORO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 04 de maio 

2016, às 13:30 horas, no consultório do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma 

CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis Hugney, 282, 

Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola Adalgisa de 

Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390358 Nr: 5569-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO ALVES MARTINS, JULIANA FURQUIM RODRIGUES 

ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA, SANTANDER BRASIL 

SEGUROS S/A, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAL BOSCO ADVOGADOS - 

OAB:1.405/RS, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:18673/A, JOSE WALTER 

FERREIRA JUNIOR - OAB:152165/SP, Maria Angelica Silva da Costa 

Zanata - OAB:13335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 Processo nº 5569-71/2015 (Cód. 390358)

Vistos...

Em face da certidão de fls. 373, que aponta a intempestividade da 

contestação ofertada pelos réus Sistema Fácil e Rodobens, DECRETO 

SUA REVELIA e termino o desentranhamento das peças de fls. 223/370 e 

observância ao disposto no art. 336, da CNGC , quanto à numeração das 

páginas.

Às partes para no prazo de cinco dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325526 Nr: 21909-61.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AFONSO AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, CORRETA 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.600, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B/MT, 

MARIO RIBEIRO DE SA - OAB:2521/MT

 Processo n.° 21909-61/2013 (Cód. 325526)

Vistos...

Intime-se a parte responsável pelo depósito dos honorários periciais para 

assim proceder no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 216685 Nr: 12048-27.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYBSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:MS 9979, MARIELLY DIVINA 

ESPIRITO SANTO - OAB:, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, JOÃO BARBOSA - OAB:134307 RJ

 Processo n.º 12048-27/2008 (Cód. 216685)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso em favor da parte 

autora, no montante de R$41.014,62.

No mais, determino a intimação da partes para falarem sobre os cálculos 

realizados pelo contador às fls.288, no prazo comum de quinze dias.

Feito isso, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431515 Nr: 1847-92.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR KELY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do tribunal de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437161 Nr: 5236-85.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRB, CELINA SOUZA RIBEIRO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT.Feito sem custas por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita.Outrossim, considerando ter sido formada 

a relação processual, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a 

ressalva do art. 98 do CPC.Decorrido o prazo, certifique o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

14 DE MARÇO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387958 Nr: 4058-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVSF, APARECIDA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 4058-38/2015. (Cód. 387958)

Vistos...

Ao Ministério Público para manifestação.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450264 Nr: 12024-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIVALDO RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 12024-18/2016. (Cód. 450264)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo réu, argumentando 

que na r. sentença houve erro material por ter sido fixada data do sinistro 

diferente da informada no Boletim de Acidente de Trânsito.

Nesse sentido, hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios 

ofertados pelo réu para, reconhecer erro material, alterando a parte inicial 

da r. sentença, que passará a ter a seguinte redação:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

HELIVALDO RODRIGUES BATISTA em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que em 01/12/2015 foi 

vítima de um acidente de trânsito ocasionando incapacidade permanente.”

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 518699 Nr: 23742-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GR GÁS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENZO CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAUL OSEROW JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 6.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIRDRE A. SERRA 

FERNANDES - OAB:12.463/MS

 Carta Precatória nº23742-75.2017.811.0002.

Vistos...

Trata-se de Carta Precatória Inquirição de Testemunhas, onde da análise 

dos autos, verifico que o despacho de fls. 45, com audiência designada 

03/04/2018, foi feito de forma equivocada.

Dessa forma, chamo o feito à ordem para determinar o cancelamento do 

andamento processual sob as fls.45.

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 313655 Nr: 9848-71.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STILO CONTABILIDADE E ASSESORIA LTDA -ME, 

ANDERSON SAMPAIO DE OLIVEIRA, JAIME OSVAIR COATI, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS DE OLIVEIRA, MIRIAM ANGELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS, 

ENERILDO MOTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 Processo n º 9848-71/2013 Código. 313655

Vistos...

Certifique o Sra. Gestora a divergência de dados da petição protocolada 

pelo PEA, de fls. 159/163.

Informe qual petição foi protocolada no sistema e certifique a data da 

juntada, do Recurso de Apelação, bem como sua tempestividade.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 351907 Nr: 17264-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO CARLOS BRAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o despacho inicial lamentavelmente não se aplica ao 

caso vertente, uma vez que o crédito pretendido pelo autor não 

representa título executivo judicial, necessitando ser devidamente 

provado, chamo o feito à ordem para anular os atos processuais a partir 

da decisão de fls. 56.Providencia a Sra. Gestora a correta anotação dos 

dados do processo, na capa e informações do sistema Apolo, 

consignando tratar-se de Ação de Cobrança.Sem prejuízo, adequando o 

feito à nova sistemática processual e considerando que ainda não foi 

formada a relação processual, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 23.05.2018, às 

16:30h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n.º 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC.Cite-se a parte ré, por correio e no 

endereço declinado às fls. 74, para comparecimento à respectiva 

audiência, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim, acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 10, art. 334).Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (NCPC, art. 335, I), sob pena 

de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (NCPC, art. 

344).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 328703 Nr: 25019-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON FRANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Assim, ACOLHO O PEDIDO FEITO EM VIA DE EXCEÇÃO PARA REDUZIR o 

valor desta Execução de astreinte para o montante atualizado da 

condenação da ação principal, ou seja, R$ 28.172,26 (vinte oito mil cento e 

setenta e dois reais e vinte e seis centavos), que deverá ser atualizado da 

data do pagamento, 23.08.2017, até o momento do efetivo pagamento, 

acrescido de honorários advocatícios na proporção de 10%.Para tanto, 

intime-se a devedora para pagamento do montante supra, devidamente 

atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 330664 Nr: 26958-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Processo n° 26958-83/2013 (Cód. 330664)

Vistos...

Sobre petição e novos documentos de fls. 242/252 manifeste-se o credor 

no prazo de cinco dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 28463 Nr: 2324-82.1997.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEYSA DAS GRAÇAS NASSARDEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA CATARINA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6.770

 ASSIM, diante do inequívoco abandono da causa pela credora, ACOLHO 

A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DECLARO EXTINTA 

ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, V, do NCPC.Custas finais pela credora, 

que deverão ser anotadas às margens do processo para lastrear eventual 

Execução Fiscal. Por ter sido formada a relação processual e 

considerando que a credora deu causa à extinção do processo, fixo 

honorários em favor da devedora, no importe de 10% sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º).Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 275067 Nr: 18109-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA CONCEIÇÃO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO FERNANDES DE SOUZA, CLEMENTA 

ESTRELA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742 - OAB/ MT

 Processo n° 18109-93/2011 (Cód. 275067)

Vistos...

Em virtude do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 582, do 

NCPC, ao Sr. Perito para realizar a demarcação e colocar os marcos na 

área objeto da ação.

Por observar que os réus depositaram a importância de R$ 50.653,00 em 

um único depósito, dizendo referir-se aos honorários sucumbenciais e 

custas do processo, autorizo o levantamento de R$ 50.000,00 em favor da 

advogada da autora. Expeça-se o necessário.

Relativamente à diferença, de R$ 653,00, que conforme o alegado pelos 

réus seriam as custas processuais, considerando a ausência de juntada 

das guias, oportunizo que comprove a origem do valor no prazo de cinco 

dias, sob pena de presumir-se atualização dos honorários de 

sucumbência, com o posterior levantamento em favor da advogada da 

parte vencedora, e ser novamente intimada a recolher as custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326369 Nr: 22724-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO FLORES, MAPFRE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁJILA PRISCILA FARHAT - 

OAB:OAB/MT6770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Processo n.º 22724-58/2013 (Cód. 326369)

Vistos...
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Diante da certidão de fls. 104, decreto a revelia da seguradora 

denunciada, devendo o feito prosseguir na forma do art. 128, II, do NCPC .

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar quanto à culpa do réu quanto ao 

acidente objeto da discussão, que vitimou seu genitor.

Para tanto, caberá à autora a prova da culpa do réu.

Intimadas as partes para indicar provas, a autora pediu o julgamento 

antecipado da lide, dizendo não possuir outras provas além dos 

documentos que acompanham a inicial. O réu, por seu turno, pleiteou por 

prova oral e contra prova pericial para desconstituir o laudo oficial, 

requerendo, contudo, o anterior saneamento do feito e designação de 

audiência conciliatória.

Quanto ao pedido de designação de audiência conciliatória, considerando 

as teses expostas, tenho que sua designação apenas traria mais atraso 

na marcha processual sem se alcançar o objeto, pelo que deixo de 

designa-la nestes autos.

Em que pese a parte ré já ter indicado as provas que pretende produzir, 

mas considerando que as requereu de forma genérica, rogando pelo 

anterior saneamento do feito e fixação dos pontos de delimitação da 

prova, oportunizo nova manifestação do réu, que deverá, acaso tenha 

interesse na realização de perícia, indicar a que título servirá e que forma.

Decorrido o prazo e havendo ou não manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 98490 Nr: 12591-98.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAES, LUIZA 

MACHADO DE MORAES, LIDIA MACHADO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3065/MT

 Processo n.° 12591-98/2006 (Cód. 98490)

Vistos...

Defiro os pedidos retro.

Intimem os réus, mediante seus patronos, para no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar a exata localização da área a ser penhorada, sob pena de 

aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (NCPC, art. 

774, II e V). Com a resposta, expeça-se novo mandado.

Sem prejuízo, expeçam-se ofícios aos órgãos de proteção de crédito a fim 

de incluir os nomes dos devedores em seus cadastros (NCPC, art. 782, § 

3º), devendo perdurar os apontamentos até eventual quitação do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 430427 Nr: 1072-77.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JELSON RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo nº 1072-77/2016. (Cód. 430427)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

JELSON RODRIGUES DA COSTA em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 87/88 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 89 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 às fls. 89, 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.

VÁRZEA GRANDE–MT, 14 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411709 Nr: 17600-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Processo n° 17600-26/2015. (Cód. 411709).

Vistos...

A parte apelada para manifestação em 15 dias.

Após as formalidades, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 15 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386696 Nr: 3119-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN LEÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo nº 3219-58/2015. (Cód. 386696)

Vistos...

Ao réu para manifestar-se nos autos, nos termos do art. 485, § 6º, do 

CPC.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 409588 Nr: 16391-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDMS, NILSON GONÇALO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT.Feito sem custas por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita.Outrossim, considerando ter sido formada 

a relação processual, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, com a ressalva do art. 98 do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

15 DE MARÇO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396950 Nr: 9755-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALEX FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo nº 9755-40/2015. (Cód. 396950)

Vistos...

Determino a intimação do Sr. Perito, para que esclareça no prazo de cinco 

dias, os pontos indicados pelo réu às fls. 102, devendo ainda, quantificar 

a lesão sofrida nos termos da Lei nº 11.482/2007.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 254560 Nr: 12918-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GABRIEL, FRANCISCO DE ASSIS LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP, NEUZA FERNANDES DA SILVA - UNIJURIS/AMEC - 

OAB:

 Processo n° 12918-04/2010 (Cód. 254560)

Vistos...

Designo audiência de instrução e julgamento para 10/05/2018, às 17:00h, 

oportunidade em que tomarei os depoimentos das partes e inquirirei as 

testemunhas dos autores, desde que arroladas no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450291 Nr: 12045-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 1204591/2016. (Cód. 450291)Vistos...Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial., 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 

c o m u m  d e  0 5  ( c i n c o )  d i a s .  A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.Intime-se.Cumpra-se.(Assinado digitalmente por)Ester Belém 

NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 296755 Nr: 17123-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ELIAS AVANÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ZITELLI BENASSE - 

OAB:287.179SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:108654/MG

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre 

cálculo judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373379 Nr: 21850-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO RICARDO SANTOS, MAURA LUCIA RICARDE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA CAPATO BOABAID, CINTIA 

COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:15.865, JUNIOR LUIS DA SILVA - OAB:18.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:OAB/MT 10.016, UELLETON DA SILVA 

LACERDA - OAB:OAB/MT 21.407

 Certifico que a contestação, bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação as partes para 
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especificação das provas a serem produzidas

Decisão

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001869-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MIRAPALHETE DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001869-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: LUIZ GONZAGA SANTOS DE 

MELO REQUERIDO: ELZA MIRAPALHETE DE MEDEIROS Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 

CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 23/05/2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297011 Nr: 17398-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da manifestação da parte autora constante no termo de audiência 

(fls. 66), redesigno a audiência para o dia 20 de março de 2018, às 18h20.

Atente-se a secretaria ao endereço correto da requerida.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 

2.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 454097 Nr: 13683-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 À vista do petitório de fls. 37, renove-se a citação da empresa executada 

na pessoa da sua sócia, Sr.ª Nilza Maria Ferraz de Amorim, no endereço 

indicado na referida petição, conforme disposto na decisão inicial (fls. 30).

No mais, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, uma vez que não é beneficiária da justiça 

gratuita.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 349768 Nr: 15660-60.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIAS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl. 42/43).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347212 Nr: 13608-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIAS VIEIRA DOS ANJOS, ISAC 

MARTINS CAMPOS, MARIO TADASHI SUGUISHIMA, JOSE CARDOSO DE 

CARVALHO, ELTON VINICIOS BRASIL, ROBERTO MORALES GUARALDI, 

ROSELI APARECIDA FERREIRA MORALES, TIAGO WALDITES GAZETA, 

ISSAIAS LOPES DE OLIVEIRA, SIMONE FRANCO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO 

- OAB:4611-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) No que concerne à citação por edital, o Código de 

Processo Civil é claro ao dispor que, somente após ser tentada a 

localização pessoal do réu por todas as formas, e estas resultarem 

infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.Manuseando os 

autos, verifico que a parte autora não demonstrou ter esgotado todos os 

meios necessários para localizar os requeridos, uma vez que não 

diligenciou para tentar obter o seu endereço nos órgãos oficiais (TRE, 

Junta Comercial, Receita Federal, etc.).Convém realçar que a 

jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia em casos 
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excepcionais, quando estejam presentes algumas das hipóteses do art. 

256, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra neste feito.Posto 

isso, indefiro o petitório de fls. 567 e, no impulso do processo, determino a 

intimação da parte autora para manifestação nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.Cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386440 Nr: 2916-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA IZABEL DA CRUZ RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS JPM LTDA, 

(FORMULA DISTRIBUIDORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da contestação.

 Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, abra-se vista à 

Defensoria Pública, conforme determinado na decisão de fls. 152.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Leandro 

Leite Pereira em desfavor de Alinor Santana da Silva, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes são capazes e estão 

devidamente representadas. Não vislumbro, neste momento processual, 

nulidades a declarar nem irregularidades para sanar.

 Instadas a se manifestarem quanto as provas que ainda pretendiam 

produzir, a parte requerida e a parte autora requereram pela oitiva de 

testemunhas, conforme fls. 30 e 39.

 Realizada audiência de conciliação esta restou infrutífera devido à 

ausência do requerido, oportunidade em que o autor requereu pelo 

arbitramento de multa, conforme Termo de Audiência de fl. 42.

DECLARO SANEADO O FEITO.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação nexo de causalidade entre 

os fatos narrados na inicial e a responsabilidade imputada à parte 

requerida.

 1. DEFIRO a produção de prova requerida por ambas as partes 

consistente na oitiva de testemunhas.

Finalmente, para a produção da prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 03 DE JULHO DE 2018 ÀS 16H00MIN.

Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias antes da data assinalada para realização do ato, sob pena 

de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). Registro que o requerido arrolou 

uma testemunha à fl. 30.

A intimação das testemunhas arroladas nos autos pelas partes deverá ser 

providenciada por estas (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347747 Nr: 14054-94.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas várias tentativas 

de citação da parte requerida restaram infrutíferas, conforme AR de fls. 

79 e 101, bem assim mesmo com pesquisa de endereço via Sistema 

Infojud e solicitação aos órgãos públicos do endereço atualizado da 

requerida restou informado o mesmo local indicado na exordial (fls. 84/84; 

94; 96/97).

Sendo assim, DEFIRO o pedido de fls. 103, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital da requerida 

3D – COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso 

na META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105760 Nr: 1863-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX INDUSTRIA MECANICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise aos autos, mas espcificamente a correspodencia de fls.166, 

constata-se que o endereço da parte credora é diverso daquele 

especificado na inicial.

Em sendo assim, necessário se faz a renovação do expediente de fls. 

165, devendo ser remetido para Rua Barão de Melgaço, n° 4048, Centro, 

Cuiabá-MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 336189 Nr: 4642-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Sendo assim, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos 

termos supracitados, mantendo-se a sentença de fl. 36/37 incólume. Por 

fim, verifica-se que a parte requerida informa ter cumprido com a 

obrigação que lhe foi imputada na sentença, conforme fls. 41/45, assim 

sendo, intime-se a parte autora para se manifestar. Prazo 10 

dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248629 Nr: 8218-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MILITINO PRADO DE JESUS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Reivindicatória de Imóvel para Uso Próprio c/c Pedido de 

Imissão de Posse.

O feito fora sentenciado (fls. 79/82), tendo sido julgado procedente, 

rescindindo o contrato particular de compromisso de compra e venda, 

reintegrando o autor na posse, bem assim condenado à parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 5.820,00, a títulos de perdas e danos, e 

ainda, ao pagamento da fruição do imóvel, a ser apurado em liquidação de 

sentença.

 Houve recursos da sentença, sendo julgados improvidos (fls. 137/142, 

182/183 e 231).

Com o retorno dos autos, a parte autora requereu cumprimento de 

sentença do julgado (fls. 238/239).

Contudo, já tramita CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – ID. 

316557, bem assim LIQUIDAÇÃO POR SENTENÇA, com relação à fruição 

do imóvel – ID. 326804.

Em assim sendo, entendo conveniente a conversão dos autos Id. 316557, 

em definitivo, haja vista que já iniciado os atos executórios, devendo a 

Sra. Gestora Judiciária transladar cópia das decisões de fls. 137/142, 

182/183 e 231, aos autos Ids. 316557 e 326804, juntamente com cópia 

desta decisão.

Diante do exposto, pagas as custas, arquivem-se os presentes autos, 

com as baixas e anotações de estilo, certificando em ambos os processos 

em apenso.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 341809 Nr: 9363-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOMRASA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPITOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Vistos.Consta às fls. 101/102 Embargos de Declaração opostos pelo 

autor Papitos Comércio de Alimentos, em que alega a existência de erro 

material na decisão que rejeitou os embargos de declaração por 

considerá-lo intempestivo.(...)Sendo assim, NÃO ACOLHO os Embargos 

Declaratórios, nos termos supracitados, mantendo incólume a decisão de 

fls. 100. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346631 Nr: 13128-16.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAPITAL COMÉRCIO S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERACI PANG MARTIM EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:135217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12721

 Vistos, etc.

Verifica-se que, devido a alegação de conexão da parte ré, foi expedido 

oficio à Secretaria da 1ª Vara Cível (fl. 76), porém não houve qualquer 

resposta até o momento, bem assim verifico que seu teor foi equivocado, 

posto que a data de distribuição está disponível no Sistema Apolo e o que 

se faz necessário é ter conhecimento do objeto daquele feito para análise 

de eventual conexão.

Pois bem. Considerando que, o feito supostamente conexo se encontra em 

arquivo provisório da 1ª Vara Cível, determino que a parte requerida traga 

aos autos cópia da peça inicial daquele feito para apreciação de eventual 

conexão. Prazo 10 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 326804 Nr: 23120-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MILITINO PRADO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 109, intime-se a Empresa Real Brasil Consultoria 

para que se manifeste a respeito. Prazo: 10 dias.

 Acaso haja concordância, após a entrega do laudo pericial será expedida 

certidão do valor da perícia para cobrança do Estado.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 519825 Nr: 24364-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEMPER CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TRASPORTE E TURISMO LTDA 

- ME, VAGNER FERREIRA GONÇALVES, MARIA APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA RAMALHO 

QUEIROZ - OAB:17175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não foi informado o endereço dos 

sócios da empresa ré, desta forma, faz-se necessária a adequação do 

pedido para o prosseguimento do feito (art. 133, §1º do CPC).

 Deste modo, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adeque o pedido aos requisitos do art. 319 do CPC, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311861 Nr: 7922-55.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 83.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 80/81, item “b”, 

necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376868 Nr: 24442-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASTIFICIO SANTA AMÁLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANA PADILHA RAMOS 

SILVA - OAB:OBAMG89463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos a petição encartada às fls. 80, onde a parte exequente 

pretende seja procedida à citação por hora certa da executada, na 
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pessoa de seus sócios, ao argumento das inúmeras tentativas frustradas 

de citação.

Em sendo assim, havendo a comprovação do alegado (fls. 86), proceda a 

citação da empresa executada na pessoa de seus sócios, observando o 

endereço destacado na petição de fls. 80, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

proceder nos moldes do art. 251 do CPC, se atentando aos arts. 252 e 253 

do mesmo diploma processual.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 8939-39.2007.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE DAL PONTE CALÇADOS DO 

NORDESTE LTDA, MARCOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO E SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO TIZATTO - 

OAB:6.329-OAB/RS, EDUARDO FACCIN - OAB:49.698-OAB/RS, 

VANDERLEI LUIS WILDNER - OAB:36737/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 90 e considerando a renúncia do douto 

patrono da Massa Falida, expeça-se edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

procedendo a intimação da parte interessada, fazendo constar o nome do 

administrador judicial, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para extinção do feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316557 Nr: 12932-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MILITINO PRADO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Provisório concernente aos autos 

de Ação Reivindicatória de Imóvel para Uso Próprio c/c Pedido de Imissão 

de Posse, com relação à reintegração de posse ao autor e ao pagamento 

da quantia de R$ 5.820,00, a títulos de perdas e danos.

Diante do retorno dos autos principais da Corte Suprema, suprimidos todos 

os recursos interpostos, converto a presente ação em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DEFINITIVO, fazendo as retificações necessárias no Sistema 

Apolo.

 Consigno que a reintegração de posse já fora efetivada (fls. 68).

Pendente neste feito a cobrança das perdas e danos.

 Primeiramente, necessário o chamamento do processo à ordem, haja vista 

que a certidão de fls. 75 encontra-se equivocada, isso porque é a 

Defensoria Pública que patrocina a parte executada, e esta deve ser 

intimada pessoalmente, invalidando a certificação.

 Diante do exposto, torno nula a certidão de fls. 75, e determino abertura 

de vista à douta defensora pública para se manifestar acerca da decisão 

de fls. 74 (CPC, art. 186).

Nada sendo requerido pela douta patrona do executado, decorrido o prazo 

para pagamento o que deverá ser certificado, conclusos para apreciação 

do petitório de fls. 79/80,

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344797 Nr: 11746-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE S. MORAES - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...)No caso, verifica-se que, apenas, foi tentada consultas 

Bacenjud e Renajud, não comprovando o exequente que o executado não 

dispõe de outros bens, móveis ou imóveis, passiveis de penhora.Desse 

modo, por ora, indefiro o pedido de fls. 80/84.Intime-se o exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias manifestar e requerer que entender de 

direito. Caso insista na realização de penhora de percentual de 

faturamento da empresa, deverá, em igual prazo, comprovar a inexistência 

de bens passíveis de penhora em nome do executado ou se, tendo-os, 

esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito 

executado (art. 866, do CPC). Intime-se e cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 227168 Nr: 7366-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVAIR CAMILO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Vistos etc.

1- Defiro o requerimento de fls. 531, devendo ser expedida a certidão 

requerida.

2- No mais, intime-se o credor a se manifestar acerca dos documentos 

juntados às fls. 338/374, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias.

3- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 228273 Nr: 8423-48.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1 - (...)A Lei 11.382/2006 promoveu mudança bastante 

significativa na ordem dos modos de satisfação do credor na execução de 

obrigação por quantia certa. Com a modificação legislativa, a adjudicação 

passou a primeiro plano, ocupando posição preferencial na nova ordem 

estabelecida pelo art. 647 do CPC/1973. Tal regra foi mantida pelo 

CPC/2015, no art. 825.A adjudicação há de ser compreendida como um ato 

de expropriação executiva no qual o bem penhorado é transferido para o 

credor ou outros legitimados (§ 5.º do art. 876 do CPC/2015), mediante 

requerimento expresso nesse sentido.Na adjudicação, o credor (ou 

terceiro), em lugar de dinheiro, recebe bens do executado, imóveis ou 

móveis, incluída, ainda, a possibilidade de penhora de quotas sociais.Com 

isso, a execução tende a facultar, se assim desejar, ao exequente a 

aquisição (mediante a apropriação direta) dos bens penhorados como 

forma de compensação de seu crédito.Contudo, antes de estabelecer os 

procedimentos a serem feitos para os atos adjudicatórios, necessário o 

cumprimento no disposto no art. 876, § 1º, II, do Código de Processo Civil: 

Art. 876 - É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. § 1º 

Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:I – (...)II – 

por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; 

(grifei)Em sendo assim, intime-se a executada acerca do pedido de 

adjudicação formulado pelo credor, bem assim do laudo de avaliação 

acostado às fls. 254, no endereço constante dos autos, via carta com 

aviso de recebimento. 3 - Com o retorno do AR e/ou da carta devolvida, 

para a certificação da intimação, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

observar o contido no art. 876, § 2º, do CPC, se for o caso.4 - Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 447 de 519



 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5508 Nr: 179-82.1999.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA MONTE CARLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 Vistos etc.

 Novamente o TRT postula pela penhora dos créditos destes autos, 

contudo, outra vez faço consignar que o devedor das ações trabalhistas 

é aqui também devedor, não havendo em que se falar em crédito da parte 

executada e sim da credora Cerâmica Monte Carlo Ltda.

Por outra banda, verifico que, por impulsionamento, a Gestora Judiciária já 

retificou a informação ao TRT – 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT 

(fls. 339), acerca do crédito.

 Não havendo notícia acerca de eventual determinação de desconstituição 

das penhoras no prazo de 30 dias, renove o expediente, solicitando 

urgência na resposta, encaminhando cópia desta decisão, até mesmo 

porque as penhoras levadas a efeito estão causando tumulto neste 

processo.

 No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 315.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401827 Nr: 12285-17.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNILDO ZAUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos etc.

Ernildo Zauza ajuizou Ação de Cobrança Indevida d/d Repetição de 

Indébito e Indenização por Danos Morais em face de Claro TV, atual 

EMBRATEL VSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 158), pugnando 

por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Honorários nos termos pactuados e custas nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297013 Nr: 17400-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da posse anterior do autor.1.DEFIRO a produção de prova 

requerida pelos autores consistente na oitiva de testemunhas e no 

depoimento pessoal da requerida.Finalmente, para a produção da prova 

oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 24 DE 

MAIO DE 2018 ÀS 15H30MIN.Intime-se a parte autora para apresentar o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada 

para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A 

intimação das testemunhas arroladas nos autos pela parte deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da 

requerida, haja vista o deferimento do depoimento pessoal desta, 

consignando a advertência de que deverá comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados 

caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do 

CPC.Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha 

importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do 

artigo 455, do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376082 Nr: 23825-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIT APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA, JOSÉ 

MAURO MIRANDA, CACILDA MIRANDA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

- OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 71, pretende a exequente a citação da parte 

executada por edital, uma vez que não fora localizado no endereço 

indicado, bem assim no endereço de seus sócios.

 Pois bem. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após 

ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Manuseando os autos, verifico que a credora não demonstrou ter 

esgotado todos os meios necessários para localizar do réu, uma vez que 

não diligenciou para tentar obter o seu endereço nos órgãos oficiais (TRE, 

Receita Federal, etc.).

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 

em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra 

neste feito.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 71 e, no impulso do processo, 

determino nova vista à parte exequente para manifestação nos autos, 

para requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308570 Nr: 4530-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME, EXECUTIVA TUR LTDA EPP, 

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:123.731

 Vistos etc.

Expeça-se a certidão como já determinado na decisão de fls. 379, fazendo 

constar como credores os exequentes, conforme requerido às fs. 

380/382.

Após, conclusos para extinção do feito.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339702 Nr: 7714-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPITOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOMRASA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA THAYS REGINA 

NAJEM - OAB:4697/RO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 Vistos.

Intime-se as partes para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca da 

petição da empresa designada para a realização da perícia (fls. 561/567).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386263 Nr: 2794-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL NET FONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Diante do depósito efetuado pela parte requerida às fls. 100, intime-se a 

parte autora para que traga aos autos dados bancários para a respectiva 

transferência, expedindo-se alvará no seguimento.

Ato contínuo, certifique o trânsito em julgado, arquivando os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324388 Nr: 20781-06.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, 

condeno o requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 

5% do valor atualizado da causa e dos prejuízos suportados pela 

requerida com despesas processuais e honorários de advogado.Sem 

prejuízo, condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. 

Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça (fls. 

25), neste tópico, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará 

suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435906 Nr: 16578-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER COSTA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória onde se discute a legalidade de encargos 

cobrados pela requerida, decorrente de contratado bancário de 

arrendamento mercantil.

Desta feita, não mais subsistindo competência deste juízo, e considerando 

que a Resolução nº 001/2015/TP, datada de 29 de janeiro de 2015, alterou 

a competência da 5ª Vara Criminal desta Comarca, para processar e julgar 

os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito.

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados 

ao Cartório Distribuidor, para que sejam redistribuídos para a Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323337 Nr: 19735-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB BOANEZ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSÂNCIA DA SILVA FELIX - 

OAB:OAB/MT16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Joab Boanez do 

Prado em desfavor de Unimed Cuiabá – cooperativa de Trabalho Médico, 

pelos fatos e fundamentos expostos às fls. 289/290.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 297/299).

Às fls. 301, o credor concordou com os valores e requereu o 

levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 301, 

intimando o credor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

Custas as expensas da parte requerida, conforme determinado na 

sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 351803 Nr: 17196-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALBERTO TREVISOL, THATIANE MARTINS 

DE ALMEIDA TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 [..].DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como PONTO CONTROVERTIDO a 

comprovação da posse mansa e pacífica exercida pela ré no período 

exigido no instituto da usucapião.[...]DEFIRO a apresentação de 
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documentos novos ou daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis 

ou disponíveis após a inicial e a contestação, cabendo à parte que os 

produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 

PRAZO 10 DIAS.4.2. Da Prova OralEm que pese a parte autora ter 

pleiteado pelo julgamento antecipado da lide e inexistir manifestação da 

parte requerida informando interesse na produção de prova testemunhal, 

no caso em questão entendo ser imprescindível para efetiva comprovação 

de que a parte requerente exerce a posse mansa e pacífica do imóvel pelo 

lapso temporal exigido.Sendo assim, OPORTUNIZO às partes a produção 

da prova oral. Finalmente, para a produção da prova oral deferida 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 05 DE JULHO DE 2018 

ÀS 14H00MIN.Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para realização do 

ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das 

testemunhas arroladas nos autos pelas partes deverá ser providenciada 

por estas (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276530 Nr: 19995-30.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABI ATLANTE - ODONTOPHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANA PAULA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 Vistos etc.

 Com a certificação de fls. 172, verifico que se encontra pendente de 

análise o pedido de penhora do veículo Honda Fit, Placa KAM 2741, 

Renavan 00120047900, contudo, em consulta ao Sistema RENAJUD foi 

constatado que o bem se encontra com alienação fiduciária, e também 

com restrição de penhora/transferência em processo do Juizado Cível do 

Cristo Rei, nesta Comarca (espelho de fls. 178).

Em sendo assim, intime-se o credor a fim de se manifestar se ainda 

mantém interesse no pedido, requerendo o que entender de direito. 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332978 Nr: 1638-94.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIMEIRE CORREA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, etc.Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela 

requerida Embratel TVSAT Telecomunicações LTDA., contra sentença de 

fls. 72/74; a qual julgou parcialmente procedente a ação.Alega que, a 

sentença objurgada é omissa, pois é descabida a sua condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral quando há várias negativações 

em nome da autora, ora embargada, devendo ser aplicada a súmula 385 

do STJ (...) Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:“APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – DANO MORAL 

DEVIDO – RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que 

prescindem de comprovação por decorrer do próprio fato (dano in re 

ipsa), a indevida inscrição do nome em cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito. [...]”. (TJMT - Ap. 104736/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). “APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC - DANO MORAL - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. Tratando-se de inscrição indevida de devedor em 

cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz 

com a demonstração do próprio fato da inscrição. O quantum arbitrado a 

título de danos morais deve ser mantido quando arbitrado com 

observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MG 

- AC: 10194140043937001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 02/03/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/03/2016).Portanto, os danos morais são perfeitamente 

cabíveis no caso dos autos e foram devidamente fundamentados.Sendo 

assim, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos 

supracitados, mantendo-se a sentença de fl. 72/74 incólume. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 73623 Nr: 6593-23.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL LATINA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MARQUES - 

OAB:11737, RODRIGO LIBERATO LOPES - OAB:6834/MT

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 2266/272.

De acordo com o disposto no art. 134, § 1º, do CPC, desentranhe-se o 

requerimento, instaurando o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, remetendo-o ao Cartório Distribuidor para as 

devidas anotações.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 43397 Nr: 15-15.2002.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUBER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 127/129.

Inicialmente, considerando o artigo 14 do CPC, o qual determina a 

aplicação imediata do novo códex, passo a análise do presente feito sob a 

égide das inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil 

promulgado no ano de 2015.

Assim, intime-se o credor para que promova requerimento específico para 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

inclusive indicando o nome e qualificação dos sócios da empresa 

executada, de acordo com o art. 134, §§ 1º e 4º, do NCPC.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224867 Nr: 5061-38.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB-MT 9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 Defiro o petitório de fls. 143/144.

 Expeça-se nova carta citação à executada, nos termos do art. 248, § 4º, 

do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279303 Nr: 23037-87.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDAG, MARCELA ROSA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALO PEREIRA LEITE, HENIO 

PORFÍRIO DE CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MENDES MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:11756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDES CORREIA DE 

GOES - OAB:16.465-MT

 Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 175. Em consequência, reitere a carta 

precatória de fls. 145, haja vista que o requerido Henio Porfírio de Campos 

Filho, que se encontrava preso, está cumprindo pena em regime domiciliar, 

conforme noticiado na certidão de fls. 162.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001977-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATTISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001977-94.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MARCIO BATTISTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o autor requer os benefícios 

da justiça gratuita, todavia é piloto de avião, profissão que, em regra, é 

bem remunerada, evidenciando a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá o 

autor demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, por meio de documentos idôneos Ainda, nota-se 

que a procuração ad judicia e de hipossuficiente não foram devidamente 

assinados pelo autor. Anote-se que, conquanto o causídico possa 

postular sem procuração para praticar ato considerado urgente (art. 104, 

do CPC), o autor não fez qualquer menção à sua intenção de regularizar a 

situação, conforme expresso no §1º do art. 104, do CPC. Por fim, 

conquanto ao autor tenha afirmado não estar inadimplente para com a 

requerida, juntou apenas as faturas de energia elétrica sem os 

respectivos comprovantes de pagamento. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). 2. Juntar procuração ad judicia e 

declaração de hipossuficiente devidamente assinadas. 3. Juntar 

comprovante de pagamento das faturas de energia elétrica. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 16 de 

março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009115-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CLAUDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

VALDER LOPES DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009115-49.2017.8.11.0002 AUTOR: REJANE CLAUDINO RÉU: EDILENE 

ALVES DE OLIVEIRA, VALDER LOPES DUARTE Vistos. Diante das 

informações constante na certidão de id. 12210266, DEFIRO o 

requerimento constante na petição de id. 12191641, para determinar a 

expedição de novo mandado de intimação da requerida. Anote-se que, o 

mandado deverá ser cumprido como diligência do juízo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 15 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001780-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RISA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA PRESTES OAB - RS88091 (ADVOGADO)

EDUARDO GHERARDI OAB - SP224165 (ADVOGADO)

ADRIANO LAYAN GOMES DA SILVA OAB - MA13665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001780-42.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que na petição de id. 12260091 – pág. 1-2 a parte 

autora pretende que o mandado seja cumprido pelo oficial plantonista, haja 

vista o perigo da perda do objeto da demanda. Considerando a urgência 

no cumprimento do mandado, DEFIRO o referido pedido e, 

consequentemente, DETERMINO a expedição de novo mandado para ser 

direcionado ao Oficial de Justiça Plantonista, devendo ser recolhido o 

mandado anteriormente distribuído. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de março de 2018. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004040-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALMEIDA DE LUZ (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes a respeito do retorno dos autos à 

este Juízo, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007349-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MARQUES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007485-55.2017.8.11.0002

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:

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID nº 

11677871, especificamente quanto a impossibilidade de citação do 

requerido Mateus Magalhães, requerendo o que entender de direito. Julio 

Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004452-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYLENE LAURA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004452-57.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: LUCYLENE LAURA VELASCO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Em 

atenção ao princípio do contraditório, venha à parte autora manifestar 

acerca da petição e documentos de ids. 11649427, 11649438 e 11649435, 

no prazo legal. Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001950-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001950-14.2018.8.11.0002 

AUTOR: CLEIDE APARECIDA CANDIDO RÉU: MRV PRIME CHAPADA 

ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA, CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, 

etc. Da detida análise dos documentos que instruem a petição, constato 

que a parte autora deixou de carrear aos autos declaração de 

hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G D M REZENDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIAN HINTERLANG DE BARROS OAB - PR44633 (ADVOGADO)

ANDRE EDUARDO DETZEL OAB - PR57651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001938-97.2018.8.11.0002 

EXEQUENTE: G D M REZENDE - ME EXECUTADO: ETERNA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JR COMERCIO DE COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001947-59.2018.8.11.0002 

AUTOR: JR COMERCIO DE COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA - EPP 

RÉU: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, 

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Vistos. A gratuidade da justiça à 

pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art.456 da CNGC/MT) Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 452 de 519



Processo Número: 1001978-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

TSURU & TSURU LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001978-79.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: JBS S/A REQUERIDO: TSURU & TSURU LTDA - ME, KLEBER 

MARTINS DE LIMA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para no prazo de 

30 (trinta) dias recolher as custas judicias, sob pena de devolução da 

missiva, consoante arts. 388, parágrafo único e 390 da CNGC/MT. Na 

hipótese de não atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAR TRES HANGAR AVIOES REV RECUP E REV MAT AERONAUT LTD - 

EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - MT12895/O (ADVOGADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT6249 (ADVOGADO)

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT0016528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APOENA SOARES MEIRELES (RÉU)

CLELIO NOGUEIRA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001462-30.2016.8.11.0002 

AUTOR: HAR TRES HANGAR AVIOES REV RECUP E REV MAT AERONAUT 

LTD - EPP RÉU: JOSE APOENA SOARES MEIRELES, CLELIO NOGUEIRA 

CUNHA Vistos, etc. Analisando os autos verifico que a parte autora afirma 

ter recolhido a diligência do Sr. Oficial de Justiça referente à citação do 

requerido José Apoena de Meireles, consoante Id. 12158708, contudo, no 

Id. 10747796 foi determinada a citação via mandado de ambos os 

requeridos, não havendo informação nos autos quanto ao pagamento da 

diligência de citação do requerido Clélio Nogueira Cunha. Assim, antes de 

designar nova audiência de conciliação, determino, venha a parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o recolhimento das custas de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, sob as penalidades legais. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000799-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

SONIA MARA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000799-13.2018.8.11.0002 

AUTOR: MAURICIO GONCALVES FERREIRA, SONIA MARA CORREA RÉU: 

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. 12203301, e suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora 

para proceder com andamento útil do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007614-60.2017.8.11.0002

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:

MANOEL QUINTINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007614-60.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

MANOEL QUINTINO PEDROSO Vistos. Defiro o pugnado pelo exequente, e 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização do acordo. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009130-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009130-18.2017.8.11.0002 

AUTOR: ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA RÉU: SONIA APARECIDA DE 

BRANCO - ME Vistos. Inicialmente, diante da não citação da parte 

requerida, com fundamento no art. 329, I do CPC, acolho a emenda de Ids. 

11233159 a 11233186, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de Id. 1262076, tendo a parte 

autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço descrito no Id. 12152652. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato para o dia 23/05/2018, às 15h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, via 

mandado, no endereço indicado no Id. 12152652, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 11076860. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003899-10.2017.8.11.0002 

AUTOR: JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 

ME RÉU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos etc. Encerrada a fase 
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postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Oportunamente, 

venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003707-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003707-77.2017.8.11.0002 

AUTOR: JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS RÉU: SANTA EUNICE 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, vislumbro 

que o requerido apresentou reconvenção juntamente com a contestação, 

formulando pedido de deferimento de justiça gratuita. Com efeito, a 

gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações 

excepcionais e mediante comprovação de insuficiência financeira não só 

da empresa, mas também dos seus sócios[1]. Dessa forma, determino que 

o requerido/reconvinte demonstre documentalmente a atual 

hipossuficiência financeira da empresa e de seus sócios ou, conforme for 

o caso, recolha as custas e taxas judiciárias com a distribuição da ação 

reconvencional, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição da reconvenção, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Oportunamente venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 

09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em 

REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 

16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. 

nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; 

EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de 

Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. 

Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004474-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE FIALHO DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PAREJA CANEDO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVANILDO CARDOSO (TESTEMUNHA)

FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

VALENTINA SERGIA DE MACIEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004474-52.2016.8.11.0002 

AUTOR: IVANICE FIALHO DE MORAES RÉU: CESAR PAREJA CANEDO - 

ME Vistos, etc. No impulso do processo, 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, notadamente no que se refere à 

regularidade ou não do tratamento despendido ao animal, entendo ser de 

extrema relevância a produção de prova técnica, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da ausência da parte requerida na 

audiência de conciliação A parte autora pugnou pela aplicação da multa 

prevista no art. 334, §8º do CPC à parte requerida, uma vez que este não 

compareceu à audiência de conciliação (Id. 7300620). Contudo, observo 

que a parte requerida informou seu desinteresse na realização da 

audiência, consoante Id. 6852256, ao passo que a parte autora desde a 

inicial manifestou desinteresse no ato conciliatório. Assim, considerando o 

disposto no art. 334, §4º, I do CPC, segundo o qual a audiência não se 

realizará se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse 

na composição consensual, descabida a aplicação de multa ante a 

ausência da parte requerida no ato, posto que ambas as partes 

manifestaram seu desinteresse pela realização da audiência de 

conciliação. Dos Pontos Controvertidos De acordo com os autos e da 

natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se os 

procedimentos adotados pela requerida foram adequados ao quadro 

clínico do animal; b) se a embolia pulmonar que levou o animal a óbito foi 

causada por negligência, imprudência ou imperícia da parte requerida no 

procedimento cirúrgico ou nos cuidados com o animal; c) se os 

acontecimentos narrados na exordial indicam a prática de erro médico por 

parte dos prepostos da requerida; d) a existência de eventuais danos 

morais e seu respectivo valor. Das Provas Sendo assim, nomeio como 

perito o médico veterinário Flávio Gomes Barcelos, que poderá ser 

encontrado na Rua Tiradentes, n. 419, Apto. 104, Bloco D, Bairro Pico do 

Amor, Cuiabá/MT; e-mail: fbprimo@gmail.com; FONE: 65 9995-20765, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os 

honorários periciais serão rateados entre as partes (art. 95, caput, do 

CPC). Intime o perito para aceitar a nomeação, consignando que no prazo 

de 05 dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido 

(art. 465, § 2º, inciso I, CPC), salientando que 50% do valor indicado será 

suportado pelo Estado, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Ainda, à vista da ausência recursos previamente alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, deverá 

ser expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários que serão fixados em momento oportuno, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda 

em vigor: “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.” Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes 

para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias (art. 465, § 3º, CPC). 

Fixados os honorários, intime-se a parte requerida para depositar 50% do 

valor dos honorários (art. 95, do CPC), 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, CPC). Venham as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte autora apresente 

cópias legíveis dos exames e prontuário do animal (Id. 3673093, 3673101), 

no prazo de 15 (quinze) dias para a realização da perícia acima deferida. 

Apenas com o aporte dos documentos originais acima determinado e 

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 assistentes 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, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do 

art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo, bem como a necessidade 

de responder os pontos controvertidos fixados nas letras “A”, “B” e “C”. 

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 deliberação para eventual designação de 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001376-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO HONDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001376-25.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: CONSÓRCIO HONDA 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 ilegitimidade ativa Aduz a parte 

requerida que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da 

demanda, uma vez que a proprietária do veículo é a Sra. Jucilene Luiza da 

Costa. Pois bem, para análise da referida preliminar, considerando que a 

transferência de bem móvel se dá com a tradição, consoante art. 1267 do 

Código Civil, se faz necessário verificar se o autor era possuidor do 

veículo há época dos fatos narrados na exordial, o que somente será 

possível com a instrução processual. Assim, tenho que a referida 

preliminar confunde-se com o mérito da demanda e com ele será 

analisado. Da ilegitimidade passiva A parte requerida afirma que a parte 

autora pleiteia a indenização por danos morais e materiais por suposto 

vício de fabricação em sua motocicleta, ao passo que não é a responsável 

pela fabricação do veículo o que a torna parte ilegítima para compor o polo 

passivo. Inicialmente consigno que o serviço de reparo na motocicleta foi 

prestado pela requerida, conforme nota fiscal de Id. 4975864, de modo 

que versando a demanda acerca da demora no conserto do veículo e 

sendo a requerida responsável pelo serviço, evidente a sua legitimidade. 

Outrossim, em sendo a concessionária autorizada da fabricante, responde 

por eventuais danos causados aos clientes decorrentes de vício no 

serviço. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 

SEGUROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR 

AFASTADA. DEMORA DEZARRAZOADA NO CONSERTO DO VEÍCULO 

PELA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA 

MAJORAÇÃO. Apelo e recurso adesivo desprovidos. (TJRS – Apelação 

Cível n. 70070545611, Sexta Câmara Cível, Relator Elisa Carpim Côrrea, 

15/09/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. 

NEGATIVA DE GARANTIA CONCEDIDA PELA FABRICANTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA ESCOLHIDA PARA O CONSERTO. 

LIGAÇÃO COM A SITUAÇÃO JURÍDICO PROCESSIAL DESCRITA NA 

INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS 

IMPROVIDO. Ainda que a negativa de cobertura do serviço pela garantia 

do veículo tenha partido da fabricante, a concessionária escolhida para o 

conserto também é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já 

que possui ligação com a situação jurídico-processual descrita na inicial, 

devendo ser relegado ao exame meritório a análise de sua real 

responsabilidade pelos fatos. (...) (TJES – AI 24099158479, Primeira 

Câmara Cível, Relator Carlos Simões Fonseca, 21/03/2012). Assim rejeito a 

referida preliminar. Dos pontos controvertidos A partir dos autos e tendo 

em vista a natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos 

sobre os quais incidirão a prova: a) se o autor era possuidor do veículo 

sub judice há época dos fatos e se foi o usuário dos serviços prestados 

pela requerida; b) se a requerida levou mais tempo que o necessário para 

concluir o reparo; c) se o defeito apresentado era vício de fabricação ou 

falta de revisão periódica no veículo e d) os fatos descritos na inicial 

ensejaram danos morais e o seu quantum. Das provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova oral, consistente 

apenas na oitiva de testemunhas, bem como a prova pericial, 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). Considerando que a 

perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários periciais 

serão rateados entre as partes (art. 95, caput, do CPC), sendo que a parte 

correspondente ao autor será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

requerida 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 ponto 

controvertido estabelecido nos itens “B” e “C”, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417311 Nr: 20648-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROGERIO ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA 

DA GUIA, NAYARA GIMENES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLETE DE FATIMA FURINI - 

OAB:24249/MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436909 Nr: 5097-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ANGELA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Nermos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 

05(cinco) dias, informar nos autos a instituição bancária, agência, conta 

corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência 
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dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro 

e poderes outorgados. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283215 Nr: 2053-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFANI DE CÁSSIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, 

XANDBUREAU ARTE E FOTOS PUBLICITARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - 

OAB:N° 9.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:6593

 Nermos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, informar nos autos a instituição bancária, agência, conta corrente e 

CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência dos valores 

deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro e poderes 

outorgados. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 401106 Nr: 11934-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS ESPORTES VARZEAGRANDENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO CARVALHO DE BRITO - 

OAB:OAB/ES 11.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 Nermos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, informar nos autos a instituição bancária, agência, conta corrente e 

CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência dos valores 

deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro e poderes 

outorgados. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442945 Nr: 8317-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nermos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 

05(cinco) dias, informar nos autos a instituição bancária, agência, conta 

corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência 

dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro 

e poderes outorgados. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 41992 Nr: 9727-63.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN SHIMIZU, MÁRCIO RONALDO DE 

DEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY DO AMARAL - 

OAB:5.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO NORBERTO A. BRITO - 

OAB:3688MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234199 Nr: 14243-48.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, IRINEU GORGONHA, VANDA FAUSTINO DE ARAUJO 

GORGONHA, MARCOS JAIR DE ALCANTARA, M.C. DE ALMEIDA & CIA 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE GONÇALINA DE 

ALMEIDA - OAB:MT/10.549, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:MT 9946

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 216/217 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificar as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305551 Nr: 1239-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 250/251 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificar as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 319972 Nr: 16345-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452869 Nr: 13166-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM GUINCHO E AUTO SOCORRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 
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OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 380648 Nr: 27219-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374402 Nr: 22606-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANSELMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZUK COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO BARBOSA RAZUK - 

OAB:13435/MS

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240872 Nr: 2187-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNER LUIZ P. SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437181 Nr: 5256-76.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHSS, ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 25/04/2018, às 14h00, na 

Center Clin, localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major 

Gama, n° 2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 263656 Nr: 2921-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDENOR ANSELMO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTRA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM 

LTDA, FABIANE SOUZA DO NASCIMENTO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAURO THOMMEM - 

OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECOPA - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, salientando desde já que deverá aportar aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405516 Nr: 14232-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI 

- ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001414-03.2018.8.11.0002 

AUTOR: R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

RÉU: SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS 

EIRELI - ME Vistos. R M Comercio de Peças Pneus e Lubrificantes Ltda - 

Me, promove ação de rescisão de contrato verbal c/c reparação de danos 

morais e materiais, com pedido de liminar em face de Aline Monteiro 

Oliveira e Cia Ltda. Me, sustentando, em síntese, que fez contrato verbal 

com a ré com o intuito de que a mesma prestasse serviço de máquina, 

sendo combinado o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) a hora 

trabalhada. No entanto, o serviço não foi executado, alega ainda que a 

requerida retirou a máquina que iria executar o serviço, antes mesmo de 

iniciar as obras. Aduz ainda, que solicitou a devolução do cheque dado 

como caução, mas a parte requerida recusou. Sendo assim, não houve 

outra alternativa senão sustar o cheque por desacordo comercial. Alega 

que a requerida apresentou o cheque para desconto, sem que houvesse 

realizado o serviço para o qual foi contratado, além disso, negativou a 

requerente no órgão de proteção ao crédito. Requer a exclusão do nome 

da requerente do SPC/Serasa e que esta se abstenha de proceder com a 

cobrança do cheque sub judice, e, no mérito, seja rescindido o contrato, a 

condenação da Ré ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, 

no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Parte autora aportou aos 

autos guia e comprovante das custas processuais no Id. 11925965 e 

11926083. Determinada a emenda da inicial no Id. 11929596 manifestou-se 

no Id. 11995198. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da Inversão do 
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Ônus da Prova Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base 

no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa 

jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, 

de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, 

o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Todavia, não verifico a existência de 

relação de consumo no presente caso, na medida em que a autora, 

aparentemente, contratou os serviços da requerida visando implementar 

sua atividade social, considerando que tem por objeto “comércio varejista 

e atacadista de peças para automóveis, pneus e lubrificantes, comércio 

varejista de veículos novos e usados e serviços de funilaria e pintura” (Id. 

11910578). Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS PRESTADOS E 

NÃO PAGOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - MÉRITO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

INAPLICÁVEL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – AUSÊNCIA DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO CPC - VALOR 

RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. (Ap 137499/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Portanto, a relação existente 

entre as partes deve ser analisada à luz do Código Civil, pelo que afasto a 

aplicação do CDC, e, por consequência, a possibilidade de inversão do 

ônus da prova ao caso em comento. Da Liminar Trata-se de tutela de 

urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende 

da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, 

do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Infere-se dos autos que as partes pactuaram um “contrato verbal 

de prestação de serviços”, tendo por objeto máquinas para execução do 

serviço, pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) a hora trabalhada, 

com o total de 65 horas de trabalho. Aduz a autora que o serviço não foi 

executado, pois a requerida retirou do local a máquina, sendo assim afirma 

ter solicitado o cheque que havia dado como caução, no valor de R$ 

11.000,00 (onze mil reais), porém não obteve sucesso, motivo pelo qual 

sustou o cheque para o valor não ser descontado, conforme se observa 

cópia dos documentos acostado nos Id. 11910590 e 11910594. Com 

efeito, tenho que inexiste demonstração da probabilidade do direito, na 

medida em que o contrato foi firmado verbalmente, o que dá ensejo à 

controvérsia quanto à constituição da relação jurídica e aos termos da 

avença, inclusive sobre a forma de execução e prazo de conclusão de 

eventual serviço contratado. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE CONTRATOS AGRÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DESPEJO. ARRENDAMENTO 

VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. LIMINAR DESALIJATÓRIA DEFERIDA. 

GOZO DO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL PELO ESPÓLIO. 

No caso, não há elementos suficientes, por enquanto, para se reconhecer 

a existência do contrato verbal supostamente celebrado. Todos os 

indícios, ao contrário, estão apontando para a presença de contrato 

simulado, a fim de prejudicar herdeira. (...) (TJRS – AI 70061420253 RS, 

Nona Câmara Cível, Relator Eugênio Facchini Neto, 29/10/2014) Deste 

modo, diante da inexistência de informações quanto aos termos do 

contrato, inviável a concessão de tutela de urgência. Pelo exposto, 

considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do 

direito acautelado, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/05/2018, às 13h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

(RELATORA), Data de Julgamento: 19-03-2014.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001826-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VICENCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001826-31.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: BRUNA VICENCIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Bruna Vicencio De Oliveira promove ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de Fundo 

De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, 

sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, teve o seu 

pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

705,03 (setecentos e cinco reais e três centavos) sob o contrato de n° 

0000001612360331. Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta 

que a restrição é totalmente indevida, pois alega não ter contratado 

serviços da requerida, e sequer foi notificada previamente, razão pela 

qual requer a concessão de tutela antecipada para a exclusão do seu 

nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada o 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e 

quatorze reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 
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existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 12135279 e 12135334, em virtude 

de suposto débito junto a requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

705,03 (setecentos e cinco reais e três centavos) sob o contrato de n° 

0000001612360331, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/05/2018, às 14h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001827-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VICENCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001827-16.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: BRUNA VICENCIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Bruna Vicencio De Oliveira promove ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais em face de Renova 

Companhia Securitizadora De Creditos Financeiros S.A., sustentando, em 

síntese, que ao tentar efetuar compras, teve o seu pedido negado, em 

razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 807,05 

(oitocentos e sete reais e cinco centavos) sob o contrato de n° 

F091873139. Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta que a 

restrição é totalmente indevida, alega não ter contratado serviços da 

requerida, e sequer foi notificada previamente, razão pela qual requer a 

concessão de tutela antecipada para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada o inexistência do débito 

e a condenação da requerida a indenização por danos morais no importe 

de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

12135701 e 12135879, em virtude de suposto débito junto a requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 807,05 (oitocentos e sete reais e cinco 

centavos) sob o contrato de n° F091873139, no prazo de 48 horas, sob 

as penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23/05/2018, às 14h30, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 459 de 519



ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002141-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Orlandino Basso (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002141-93.2017.8.11.0002 

AUTOR: GENAIR OLIVEIRA SILVA RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, ORLANDINO BASSO Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Osmar Nogueira de Souza (id. 

11912262) alegando, em síntese, que houve contradição e omissão na 

sentença prolatada nos autos, na medida em que promoveu a juntada de 

todos os documentos que dão a total descrição do terreno que se 

pretende usucapir. Pois bem, conheço dos embargos em vista da 

pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício no 

conteúdo na sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou 

contradição, sobretudo porque restou bem claro que o indeferimento da 

petição inicial pautava-se na ausência de cumprimento da ordem judicial 

constante no id. 6689790, cuja decisão expos de forma clara a 

necessidade de a parte embargante aportar aos autos memorial descritivo 

do imóvel, assinado por profissional legalmente habilitado, o que não foi 

providenciado pela parte, culminando, assim, na extinção prematura do 

feito. Outrossim, tenho que a matéria tratada pela embargante não é 

própria de embargos de declaração, pois visa reexaminar a causa por 

meio de recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se 

posicione contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua 

modificação por recurso próprio. Saliento, apenas, que na hipótese de 

interposição de eventual apelação, este juízo poderá efetuar juízo de 

retratação, à luz do disposto no artigo 331, § 1º, do CPC, desde que o 

embargante, por ocasião da apresentação de suas razões recursais, 

promova o cumprimento da ordem judicial que o determinou com a juntada 

de memorial descrito do imóvel, assinado por profissional legalmente 

habilitado. Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002448-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002448-81.2016.8.11.0002 

AUTOR: DANUZA DA SILVA SANTOS RÉU: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Ávida Construtora e Incorporadora S.A. (id. 11085256) 

alegando, em síntese, que houve contradição na sentença prolatada nos 

autos, na medida em que julgou antecipadamente o mérito da causa sem 

propiciar a embargante o direito de produção de prova testemunhal, já que 

por ocasião do despacho inicial houve a inversão do ônus da prova, 

sendo-lhe atribuído o dever de desconstituir os fatos descritos na inicial. 

Disse, ainda, que a sentença objurgada reconheceu a competência deste 

juízo para apreciação da causa, olvidando-se que o Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou entendimento sobre a legitimidade da Caixa 

Econômica figurar no polo passivo de demandas de igual espécie. Pois 

bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais 

para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, 

não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão objurgada que possa 

configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque as 

justificativas apresentadas pela requerida/embargante relativas ao atraso 

da obra por se afigurarem genérica, sem a descrição precisa de quais 

teriam sido os fatores que realmente levaram ao atraso na entrega das 

unidades residenciais, indicam pela desnecessidade de outras provas, 

além das já constantes nos autos. Ademais, como já ressaltado na 

sentença objurgada, o fato de ter havido denúncias de terceiros sobre 

irregularidades do projeto do empreendimento não impedia a embargante 

de cumprir o prazo assinalado no contrato. Tampouco a sentença de 

mérito proferida por outro juízo reconhecendo a conduta ilegal desse 

terceiro pode ser considerada como causa justificadora do atraso na 

entrega das unidades, pois sem qualquer influência direta na construção 

dos imóveis. Igualmente, muito embora a embargante tenha afirmado que a 

nova administração municipal fez outras exigências para a continuidade 

das obras, descurou de apontar quais teriam sido essas exigências, se de 

fato decorrente de culpa da embargante ou se tratavam de cobranças 

demasiadas e desnecessárias da administração pública. Aliás, deixou de 

juntar o aludido TAC que supostamente justificaria o atraso da obra por 

fatos alheios a sua vontade. Diante desse cenário, a produção de prova 

oral se mostra discipienda, pois os fatos alegados, que seriam 

justificadores do atraso, dependem de indícios mínimos de prova 

documental que não foi oportunamente carreada aos autos pela 

embargante. Lado outro, no tocante a alegação de incompetência, verifico 

que o julgado do STJ invocado pela embargante não se amolda ao 

presente caso. Isso porque, o julgado diz respeito a vícios de construção 

e não atraso de entrega de imóvel. Além do que, a legitimidade da Caixa 

Econômica Federal aventada no julgado diz respeito a empreendimento de 

natureza popular, destinados a mutuários de baixa renda, onde a CEF não 

atuou apenas como mero agente financeiro da obra ou promovente de 

empréstimos no âmbito do SFH, mas como verdadeira promovente do 

empreendimento, elaborando o projeto com todas as especificações, 

escolhendo a construtora e negociando diretamente, dentro de programa 

de habitação popular, o que diverge substancialmente do presente caso. 

Ora, da análise do contrato celebrado entre as partes a Caixa Econômica 

Federal sequer é mencionada. Muito pelo contrário, consta nas cláusulas 

que o agente financeiro ficaria a escolha da compradora, ora 

autora/embargada, tendo a autora/embargada optado pela CEF. Portanto, 

não há como comparar o presente caso com o julgado eleito pela 

embargante, pois em nada se assemelham, razão porque a sentença ao 

firmar a competência desse juízo para análise da lide não incorreu em 

erro, omissão, contradição ou obscuridade. Enfim, tenho que as matérias 

tratadas pela embargante não são próprias de embargos de declaração, 
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pois visam reexaminar a causa por meio de recurso que não possui esta 

finalidade, de forma que, caso se posicione contrário ao provimento 

jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por recurso próprio. A 

esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e contradição no acórdão, 

nega-se provimento aos embargos de declaração oferecidos sob esta 

argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há nítido 

pedido de modificação do julgamento, com a concessão de excepcional 

efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os 

embargos declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 

desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas 

partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara 

Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 

17, oposto nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – 

CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de 

Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI. [2] Número: 6972, 

Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038287-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CRISTINE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA OAB - TO2669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSELE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1038287-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: FABIOLA CRISTINE ABREU RÉU: JUSELE Vistos, etc. Fabiola 

Cristine Abreu promove a presente “ação de reintegração de posse com 

pedido liminar” em face de Jucele Jessica da Cruz Rondon, alegando, em 

suma, que adquiriu o imóvel localizado na Avenida Mariana, s/n, quadra 

27, unidade 23, Parque Bandeirantes, nesta comarca, por meio de contrato 

particular com efeito de escritura pública de venda e compra pelo 

programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”. Contudo, aduz que em 

19/10/2017 tomou conhecimento que a sua posse havia sido turbada, com 

as portas arrombadas e substituição das fechaduras, ficando impedida de 

exercer seus direitos sobre o bem. Desta forma, postula pela concessão 

de liminar para expedição do mandado de reintegração de posse. Juntou 

documentos (Ids. 11218923 a 11219072). Declínio de competência no Id. 

11220085. Oportunizada a justificação prévia do alegado, a autora 

descurou de aportar aos autos rol de testemunhas no prazo legal, 

conforme determinado no Id. 11432991, motivo pelo qual restou preclusa a 

produção de prova oral pela parte autora nesta fase processual, 

conforme termo de Id. 12250251. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, retifique-se o polo passivo, fazendo constar a Sra. Jucele 

Jessica da Cruz Rondon, qualificada pelo Sr. Oficial de Justiça no Id. 

11979104. Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador 

verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 

561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da 

posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal 

acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia. Na presente, 

registro que o conjunto probatório aliado aos termos da petição inicial 

apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte 

autora descurou de comprovar o exercício anterior da posse, e, por 

decorrência, a prática do esbulho pela requerida. A propósito da posse, o 

art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se possuidor todo 

aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na faculdade de 

usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou 

detenha (1.228, CC). Todavia, ainda que a parte autora demonstre a 

aquisição do imóvel, não carreou aos autos quaisquer elementos 

indicativos do exercício de algum ou alguns dos poderes inerentes ao 

domínio. Isso porque, carreou aos autos, tão somente, “contrato particular 

com efeito de escritura pública de venda e compra de imóvel residencial 

com alienação fiduciária do imóvel no âmbito do programa minha casa 

minha vida” (Id. 11218986), “recibo de entrega de vistoria – Res. São 

Benedito” (Id. 11219014), e boletim de ocorrência e representação criminal 

(Id. 11219038), não havendo qualquer informação quanto a eventual 

posse do imóvel, quer seja pelo autor, quer seja pela requerida. Destarte, 

tenho que os elementos apresentados no início do processo são 

insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores 

da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou 

disposição do imóvel objeto da lide desde a pretendida aquisição, bem 

assim, se a requerida, de fato, esbulhou o imóvel. Ademais, oportunizado 

à autora a oitiva de testemunhas em audiência de justificação, não 

apresentou rol de testemunhas, deixando precluir seu direito a prova 

testemunhal (Id. 12250251). Pelo exposto, se mostra descabida a proteção 

possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo. Nessa senda, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSENTES OS 

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. A concessão de liminar na 

reintegração de posse submete-se à observância dos requisitos do art. 

561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão 

do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Dúvidas quanto a titulação da 

posse exercida pela demandada, a ensejar o indeferimento do pedido 

liminar, visando melhor análise da questão no curso da instrução do feito. 

Não atendimento da notificação para desocupação do bem pela ré, de 

forma isolada, não serve para configurar esbulho possessório. Mantida a 

decisão que negou a liminar de reintegração de posse. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70072976087, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 29/06/2017). Diante dessas 

considerações, INDEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e, no 

impulso do processo, intime-se a requerida para contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 546 CPC/2015), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 

350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004096-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GONCALO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MOREIRA ALBUES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004096-62.2017.8.11.0002 

AUTOR: ISMAEL GONCALO COELHO RÉU: JULIANO MOREIRA ALBUES 

Vistos etc. Ismael Gonçalo Coelho ajuizou a presente “ação de despejo 

por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios” em face 

de Juliano Moreira Albuês, ao argumento de que locou um imóvel com fins 

residenciais ao requerido, pelo valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) 

mensais, pelo período de 03 (três) meses, porém após o pagamento do 

primeiro mês o requerido deixou de pagar o aluguel, razão pela qual 

postula a concessão de liminar para desocupação do imóvel. Desse modo, 

requer seja declarado rescindido o contrato de locação, condenando o 

requerido ao pagamento dos valores devidos a título de aluguel vencidos e 

vincendos até a desocupação do imóvel acrescidos de juros, atualização 

monetária e custas processuais e honorários advocatícios. Determinada a 

emenda nos ids. 7988215, 8345255 e 8725057, manifestou-se nos ids. 
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8213988 a 8214022, 8697462 e 9152489 a 9153897. Em seguida na 

decisão de id. 9258616 foi deferida a desocupação liminar. Devidamente 

citado (id. 9596289) o requerido não apresentou contestação, conforme 

teor da certidão de id. 11540491. Após, os autos me vieram conclusos. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

revelia do requerido, não havendo a necessidade de dilação probatória, 

pois a prova documental é suficiente para o meu convencimento. O 

requerido, devidamente citado, não se manifestou nos autos, razão pela 

qual decreto a sua revelia, sendo que a espécie não se enquadra em 

quaisquer das hipóteses do art. 345, do Código de Processo Civil, que 

afastam os seus efeitos. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo 

Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Ao 

demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este Juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pelos requerentes, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, considerando a documentação atrelada aos autos, 

verifico que o Contrato de Locação de ids. 8214014 e 8214021 foi 

pactuado entre as partes, sendo que o requerido descurou de contestar a 

relação locatícia existente entre eles. Nesse passo, tendo a presente lide 

o seu fundamento na ausência de pagamento de aluguel, o tratamento 

jurídico é encontrado no art. 62, da Lei N. º 8.245, de 18 de outubro de 

1991. Desse modo, “o locatário e o fiador, poderão evitar a rescisão da 

locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, o 

pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante 

depósito judicial (...)” (Lei 8.245/91 – inciso II, do art. 62). Assim, não tendo 

o requerido apresentado defesa ou mesmo efetuado o pagamento dos 

valores em atraso, tenho que deve ser reconhecida a existência da 

locação, bem como o atraso no pagamento, pelo período alegado pela 

parte autora. Portanto, a rescisão do contrato locatício pela inadimplência 

dos alugueres com a consequente decretação do despejo é medida que 

se impõe. Quanto aos valores pretendidos pelos autores, à vista de que 

inexiste qualquer manifestação do requerido acerca dos valores descritos 

nos autos, vejo que o valor da dívida corresponde aos aluguéis vencidos 

em sua integralidade no valor mensal de R$ 230,00 (duzentos e trinta 

reais) a partir de fevereiro de 2017, acrescidos de juros de 1% ao mês e 

correção monetária, bem como os aluguéis vincendos até a data da 

efetiva desocupação do imóvel, a ser apurado em liquidação. Cumpre 

anotar que os valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente 

pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV, tendo em vista 

tratar-se de indexador próprio para contratos de natureza locatícia. Os 

juros moratórios, a seu turno, serão no importe de 1% o mês, por 

aplicação do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN, pois se trata de 

obrigação positiva e líquida, a teor do art. 397, do Código Civil. Posto isso, 

julgo procedentes os pedidos e declaro rescindido o contrato de locação 

firmado entre as partes, decretando o despejo do requerido, fixando o 

prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária (Lei N.º 8.245/91 

– “b”, §1º, art. 63), caso ainda não tenha sido desocupado e, não sendo o 

imóvel desocupado no prazo retro, determino que se expeça Mandado de 

Despejo, que deverá ser cumprido na forma do art. 65, da Lei N.º 

8.245/91. Ainda, condeno o requerido ao pagamento dos alugueres 

vencidos, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente aos 

meses em atrasos, bem como dos aluguéis vincendos até a efetiva 

desocupação do imóvel, devendo os valores serem atualizados na forma 

da fundamentação supra, a serem apurados em liquidação, razão porque, 

resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de 

Processo Civil. Condeno, também, o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação atualizado, ante a natureza da causa, 

que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §2º, art. 85). No mais, desconstituo a caução de id. 9417136, e 

autorizo o levantamento dos valores depositados no id. 8214006 em favor 

da parte autora. Bem como confirmo a liminar concedida nos autos. 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

baixa e anotações. P.I.Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005043-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARTA PEREIRA 89129547172 (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005043-19.2017.8.11.0002 

AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: LUZIA 

MARTA PEREIRA 89129547172 Vistos, etc. Cervejaria Petrópolis do Centro 

Oeste Ltda. promove a presente ação de reintegração de posse c/c 

pedido liminar em face de Luzia Marta Pereira, aduzindo, em suma, que 

firmou com o réu contrato de comodato por prazo indeterminado, 

transferindo para a parte requerida o uso e gozo de 09 mesas plásticas 

Crystal, 40 cadeiras plásticas Crystal, 20 mesas plásticas Crystal, 80 

cadeiras plásticas Crystal, 01 visa cooler Itaipava SIMP, 116 garrafeiras 24 

garrafas 60, 2.784 garrafas de 600 ML, 50 garrafeiras 24 garrafas 30, 

1.200 garrafas de 300 ML RET, 10 garrafeiras 12 garrafas 10, 120 

garrafas 1 LT, 10 garrafeiras 24 garrafas 30, 240 garrafas 300 ML RET, 

10 garrafeiras 24 garrafas 30, 240 garrafas 300 ML RET, no valor de R$ 

15.828,82 (quinze mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois 

centavos). Nesse passo, salienta que restou consignado no contrato de 

comodato que as partes poderiam rescindi-lo a qualquer tempo 

imotivadamente, devendo apenas comunicar a outra por escrito, assim, 

considerando o interesse em rescindir o contrato, aduz ter notificado a 

requerida em 19/04/2017 para que esta devolvesse os bens, o que não foi 

cumprido pela parte requerida. Assim, pugnou pela concessão de medida 

liminar para reintegração na posse dos bens móveis, com a confirmação 

da tutela no mérito e em não possível a reintegração dos bens que seja 

determinado à requerida o pagamento da importância de R$ 15.828,82 

(quinze mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos). 

Juntou os documentos de Ids. 8696889 a 8696896. Determinada a emenda 

no Id. 8714127, a parte autora manifestou-se no Id. 8795530. Na decisão 

de Id. 9025328 o pedido liminar foi deferido. A requerida devidamente 

citada (Id. 10684651), deixou transcorrer o prazo para apresentar 

contestação, conforme certidão de Id. 11620639. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, verifica-se que a 

requerida apesar de ter sido devidamente citada (Id. 10684651), deixou 

transcorrer o prazo para apresentar defesa sem qualquer manifestação, 

levando à caracterização da revelia. Assim, decreto a revelia da requerida 

para que surta seus efeitos, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Esclarece 

o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, 

CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de 
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fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte 

requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem. O 

ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na 

possibilidade de reintegrar a autora na posse dos bens móveis cedidos em 

comodato à requerida, conforme se infere dos contratos e notas fiscais 

de Id. 8696906. Com efeito, o comodato é o empréstimo gratuito de coisas 

não fungíveis, que se perfaz com a tradição do objeto, nos termos do art. 

579 do Código Civil. Além disso, o comodatário é obrigado a conservar, 

como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão 

de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por 

perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela 

responder, pagará até restitui-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo 

comodante, consoante art. 582 do Código Civil. Por isso, o comodatário 

deve conservar o bem, usar de forma adequada e, sobretudo, restitui-lo 

quando constituído em mora, sob pena de responder por perdas e danos. 

Nessa senda, se o contrato foi celebrado por tempo indeterminado, a 

interpelação do comodante, extrajudicial ou judicial, concretiza a mora do 

comodatário, transformando a sua posse, até então justa e de boa-fé, em 

injusta (precária) e de má-fé, configurando o esbulho e autorizando a 

reintegração da posse. No presente caso, o conjunto probatório permite 

uma conclusão segura acerca da caracterização da mora da comodatária 

e da posse precária e de má-fé. Analisando os Instrumentos Particulares 

de Contrato de Comodato, denota-se que foram cedidos os seguintes 

bens em comodato: 2400 Garrafas 600 ML (n°. comodato 009644); 60 

Garrafeiras 24 Garrafas 600 ML (n°. comodato 009645); 960 Garrafas 600 

ML (n°. comodato 009646); 2440 Garrafas 600 ML (n°. comodato 009645); 

100 Garrafeiras 24 Garrafas 600 ML (n°. comodato 009644); 40 

Garrafeiras 24 Garrafas 600 ML (n°. comodato 009616); 1 Visa Cooler 

Itaipava Simples (n°. comodato 009433); 30 Garrafeiras 24 Garrafas 300 

ML (n°. comodato 009450); 720 Garrafa 300 ML RET (n°. comodato 

009150); 20 Mesas Plásticas Crystal (n°. comodato 007376); 80 Cadeiras 

Plásticas Crystal (n°. comodato 007376); 80 Garrafeiras 24 Garrafas 600 

ML (n°. comodato 007339); 192 Garrafas 600 ML (n°. comodato 007339); 

600 Garrafas 600 ML (n°. comodato 007340); 25 Garrafeiras 24 Garrafas 

600 ML (n°. 007340); 40 Cadeiras Plásticas Crystal (n°. comodato 007255); 

9 Mesas Plásticas Crystal (n°. comodato 007255). Ainda, verifico que nos 

referidos contratos consta cláusula expressa consignando seu prazo 

indeterminado, os quais poderiam ser rescindidos a qualquer tempo por 

qualquer das partes mediante prévia e expressa notificação, o que, é 

possível constatar pelo documento de Id. 8696896, foi efetuado pela parte 

autora. Comprovada a entrega dos produtos à parte ré, competia-lhe o 

ônus processual de comprovar a devolução dos bens, ou seja, a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o 

que não ocorreu, considerando a revelia da requerida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇAÕ DE POSSE. BEM MÓVEL. COMODATO. ESBULHO. 

Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, resulta constituído em 

mora o comodatário que deixa de restituir os bens após notificado para tal 

finalidade. No caso concreto, a recusa em devolver os cilindros objeto de 

comodato implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de 

posse em favor do comodante. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS – Apelação 

Cível n°. 70061791380, Décima Nona Câmara Cível, Relator Marco Antonio 

Angelo, 21/05/2015). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. BEM MÓVEL (FREEZER). CONTRATO DE COMODATO. CLÁUSULA 

DE RESCISÃO IMOTIVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. (...) Reintegração 

de posse. Verificado o esbulho por parte da demandada, procede o 

pedido de reintegração de posse do bem móvel (freezer) 

independentemente da existência ou não da compra de materiais, uma vez 

que o contrato de comodato previa a possibilidade de rescisão imotivada e 

a requerida, embora notificada extrajudicialmente, permaneceu na posse 

precária. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS – 

Apelação Cível n°. 70057282238, Décima Oitava Câmara Cível, Relator 

Heleno Tregnago Saraiva, 26/06/2014). Assim, verificada a entrega dos 

produtos em comodato à requerida pela parte autora e constatada a não 

devolução após a notificação para tal finalidade, configura-se o esbulho 

possessório e, portanto, pertinente a reintegração da posse dos referidos 

bens em caráter definitivo. Posto isso, julgo procedente, o pedido inicial 

para reintegrar a parte autora de forma definitiva na posse dos bens 

móveis descrito na inicial. Expeça-se mandado de reintegração de posse. 

Ainda, condeno a requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), atento à natureza e importância da causa, o local da 

prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a 

demanda se processou (CPC - §8.º, art. 85). Transitada em julgado, 

certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com baixa e anotações. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000474-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTO GUIA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODAC INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000474-72.2017.8.11.0002 

AUTOR: BENILTO GUIA DE MORAES RÉU: PRODAC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME Vistos, etc. Benilto 

Guia de Moraes propôs a presente ação de dissolução de sociedade c/c 

declaração de inexistência de dívidas c/c indenização por danos morais 

em face de PRODAC Indústria e Comércio de Derivados de Cimento Ltda., 

aduzindo, em suma, que ao tentar realizar um financiamento de um 

automóvel tomou conhecimento que a empresa requerida foi constituída 

em seu nome. Alega que jamais emprestou seus documentos para 

terceiros e não conhece o Sr. Paulo César da Costa que se diz sócio da 

empresa requerida. Ainda, afirma que nunca esteve na Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, onde o contrato social da empresa 

requerida foi confeccionado, bem como afirma que a empresa requerida 

não possui dívidas trabalhista, fiscais e que não houve a inclusão de seu 

nome em cadastros de inadimplentes. Diante desses fatos, requereu a 

dissolução da sociedade comercial requerida; a exclusão de seu nome do 

quadro societário, a declaração de inexistência de eventuais dívidas com 

o fisco Municipal, Estadual e Federal em seu nome e a condenação da 

requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos morais. Com 

a inicial vieram os documentos de ids. 4684278 a 4684302. Devidamente 

citada à requerida nada manifestou, conforme se observa do teor da 

certidão de id. 10078036. A parte autora manifestou às fls. 66 requerendo 

o julgamento antecipado da lide. Na decisão de id. 10080587 foi 

determinado a expedição de ofício ao Cartório Xavier de Matos a fim de 

que fosse encaminhado a este juízo cópia do cartão de reconhecimento 

de firma e de todos os documentos utilizados para abertura de firma 

reconhecida em nome da parte autora no contrato social de id. 4684283. O 

Cartório Xavier de Matos informou que o reconhecimento de firma em 

nome do autor no contrato social da empresa requerida (id. 4684283) é 

falso, pois na época da assinatura do referido documento o Cartório do 3º 

Ofício não utilizavam etiqueta como consta no documento (id. 11328151). 

Em seguida a parte autora manifestou sobre a informação prestada pelo 

Cartório Xavier Matos (id. 11551535). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil/2015, 

tendo em vista a revelia do requerido e as provas documentais já 

aportadas aos autos. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, 

que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 
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prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo 

com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a 

alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao 

réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar 

conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é 

realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem. A ação foi ajuizada em virtude da abertura de 

empresa requerida constando o autor como um de seus sócios, a qual 

supostamente é oriunda de fraude, pois alega o autor nunca ter procedido 

com a abertura de empresa em seu nome. Nesse esteio, analisando os 

autos, verifico que a razão está com o autor, uma vez que não ficou 

devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as 

partes que justificasse a abertura de sociedade empresarial limitada em 

nome do autor. Isso porque, o Contrato de Constituição de Sociedade 

Limitada supostamente firmado em 18/09/2008 (fls. 22/24) é 

completamente diferente da assinatura do autor quando comparada com a 

assinatura lançada na Carteira de Habilitação (id. 4684278); declaração de 

hipossuficiente (id. 4684302), e com a Carteira de Trabalho (id. 4684278). 

Soma-se a isso a informação prestada pelo Cartório Xavier de Matos de 

que o reconhecimento de firma do autor registrado no contrato social da 

empresa requerida é falso, conforme se observa do ofício de id. 

11328151. Portanto, comprovada a fraude, bem como a ausência de 

consentimento válido, não se demonstra legítimo compelir o autor a 

permanecer como sócio de pessoa jurídica pela qual jamais praticou 

qualquer ato ou auferiu benefício, podendo sofrer prejuízos irreparáveis 

caso se mantenha a situação. A esse respeito, trago o seguinte julgado: 

“AÇÃO ORDINÁRIA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO 

CONSTITUTIVO DE PESSOA JURÍDICA - FRAUDE -FALSIDADE DA 

ASSINATURA LEVADA AO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL - 

USO INDEVIDO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA - EMPRESA 

INEXISTENTE DE FATO - RECONHECIMENTO. PEDIDO INDENIZATÓRIO - 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OMISSÃO ILÍCITA - 

AUSÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS 

ALEGADOS - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE. - Em sendo induvidoso que a 

autora não é, nem nunca foi, empresária individual, tendo sido, conforme 

demonstrado nos autos, vítima de fraude perpetrada por terceiros, 

mediante uso indevido do seu documento de identidade e falsificação da 

sua assinatura para obtenção de constituição e registro de pessoa jurídica 

perante a Junta Comercial do Estado, devida é a declaração judicial dessa 

situação, com o reconhecimento da nulidade do ato e a consequente 

'baixa' da empresa junto aos órgãos públicos e a exclusão definitiva do 

nome da autora do ato viciado. - Não demonstrado o ato ilícito praticado 

pelos agentes da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, tampouco o 

nexo de causalidade entre a suposta conduta e os danos morais alegados 

pela autora, não há se falar em responsabilidade civil da autarquia pelo 

evento ocorrido, afastando-se o dever de indenizar.” (TJMG, Ap 

Cível/Reex Necessário 1.0702.08.447715-8/001; Rel. Des.(a) Eduardo 

Andrade; publicado em 23/08/2012) Dessa forma, a exclusão do autor da 

empresa PRODAC Indústria e Comércio de Derivados de Cimento Ltda., 

com a sua retirada dos quadros sociais é medida que se impõe. No que diz 

respeito ao dano moral ressalto que a responsabilidade na espécie é 

subjetiva, sendo que os requisitos da responsabilidade nesta modalidade 

são a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, finalmente, o nexo causal 

entre esse dano e o fato imputável ao agente, desde que verificado a sua 

culpa ou dolo. Pois bem, da análise dos autos tem-se por certo que houve 

uma ação ilícita consistente na constituição fraudulenta da empresa 

requerida. Porém, não é possível atribuir essa ação a requerida, tendo em 

vista que a pessoa jurídica é o próprio produto da ação fraudulenta. De 

fato, não se sabe, ao certo, quem falsificou a assinatura do autor no 

Contrato de Constituição de Sociedade Limitada, razão pela qual não há 

como acolher a pretensão indenizatória por ausência de identificação do 

agente causador dos alegados danos. Por fim, quanto ao pedido de 

declaração de inexistência de eventuais dívidas com o fisco Municipal, 

Estadual e Federal em nome do autor, observo que o próprio autor em sua 

inicial afirma não haver qualquer dívida fiscal em nome da empresa 

requerida, fato este que por si só levaria ao indeferimento do pedido. No 

entanto, ressalto que tal pedido deve ser formulado em ação autônoma em 

desfavor de cada um dos entes públicos, a fim de possibilitar o exercício 

da ampla defesa e do contraditório pelas fazendas públicas. Pelo exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, razão pela qual 

determino a exclusão do autor como sócio da empresa PRODAC Indústria 

e Comércio de Derivados de Cimento Ltda. perante a Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso - JUCEMAT. Em consequência, resolvo o mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC). Transitada em julgado, 

ordeno que seja expedido ofício à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso - JUCEMAT para que exclua o autor como sócio da empresa 

PRODAC Indústria e Comércio de Derivados de Cimento Ltda., 

procedendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001346-53.2018.8.11.0002 

AUTOR: EDJANE DA SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. EDJANE DA SILVA GOMES ingressou 

com a presente AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora aportou aos autos pedido de 

desistência da ação no Id. 12118024. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 12118024 se trata de uma 

simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida 

não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo 

a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela 

parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001814-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DA SILVA LEANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001814-17.2018.8.11.0002 

AUTOR: IVETE DA SILVA LEANDRO RÉU: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos, etc. Ivete Da 

Silva Leandro ingressou com a presente ação de restituição de quantia 

paga (dano material) cumulada com indenização por dano moral em face 

de Gramarca Distribuidora De Veiculos Ltda e General Motors Do Brasil 
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Ltda (Chevrolet). A parte autora manifestou requerendo a desistência da 

ação e seu arquivamento, conforme Id. 12192809. É o relatório. Decido. 

Havendo desistência expressa da ação inexiste alternativa, senão 

extinguir o feito sem resolução do mérito, valendo o registro de que 

inexistindo ato citatório não incide a regra do § 4º, do art. 485, do CPC, que 

prevê para sua aplicação a anuência da parte contrária. Posto isto, 

homologo a desistência da ação e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro o benefício da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006564-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DE CAMPOS (AUTOR)

MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA (AUTOR)

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (AUTOR)

CIRCE BERNADETE DE CAMPOS (AUTOR)

IVETE DE CAMPOS SGUAREZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (RÉU)

ANTONIO HENRIQUE AQUINO TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006564-96.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Verifica-se dos autos, que audiência de justificação 

prévia foi redesignada por duas vezes, conforme decisões (Id. Doc. 

10542844; Id. Doc. 10835452). Diante do petitório da parte autora (Id. Num. 

12205135) que manifesta-se requerendo o adiamento da audiência 

designada para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min, tendo em vista, 

que está realizando o levantamento dos documentos juntos ao RGI de 

Várzea Grande/MT, justificando que após levantar todos os documentos, 

poderá eventualmente realizar um acordo entre as partes. Ante a 

informação da existência da composição amigável, cancelo audiência 

designada para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min. Suspendo, 

portanto, o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo 

avençado, certifique-se e intime-se o autor para se manifestar nos autos. 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 14 de março de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007874-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007874-40.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial 

não indica todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do 

CPC, seja ele: Art. 319. A petição inicial indicará: II. (...) o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (grifei) Ademais, 

verifica-se que o autor não juntou aos autos a sentença que pretende 

liquidar. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

informando nos autos o endereço eletrônico da parte autora e ré, bem 

como juntar cópia da sentença liquidanda, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 14 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008669-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206535 Nr: 2499-90.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERREIRA BARBOSA MÓVEIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413560 Nr: 18650-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17992-0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NAYARA PEREIRA SOARES - OAB:19691, 

THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:MT 17.623

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 220313 Nr: 594-16.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARCIO FRANCISCO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, ALL CAR VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Patricia da Silva 

Barros - OAB:10532-E, CAROLINA PATRÍCIA DA SILVA BARROS. - 

OAB:14.354, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10520 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca da Petição juntada às 

fls. 157/159, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 342626 Nr: 10005-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANNAH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MARIA DA PENHA CERQUEIRA, 

CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, HELIO FERREIRA RAMOS, ROSICLER 

RIBEIRO DOS SANTOS, JANDIR FAGUNDES, SEGUNDO SERVIÇO 

NOTORIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar quanto a certidão do 

Oficial de Justiça de fls.126, no prazo de 05 ( cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526474 Nr: 2275-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILSON PEIXOTO DE ARAUJO, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549

 Vistos, em correição.

Compulsionando os presentes autos, verifico que a requerente alega ser 

credor do valor de R$ 7.534,16 reais, valor este atualizado até a data de 

31.12.2017, conforme fls. 05.

 Portanto, no presente caso verifica-se a discordância referente aos 

termos do artigo 9º, II, da Lei 11.105/05, a qual dispõe que o valor do 

crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

ou da convolação da falência.

 Desta forma, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos o cálculo atualizado até a data de convolação da 

falência.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, após 

vindo-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526472 Nr: 2273-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SEIXAS PEREIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 Vistos, em correição.

Compulsionando os presentes autos, verifico que a requerente alega ser 

credora do valor de R$ 8.407,63 reais, valor este atualizado até a data de 

30.11.2017, conforme fls. 05.

 Portanto, no presente caso verifica-se a discordância referente aos 

termos do artigo 9º, II, da Lei 11.105/05, a qual dispõe que o valor do 

crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

ou da convolação da falência.

 Desta forma, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos o cálculo atualizado até a data de convolação da 

falência.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, após 

vindo-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 465443 Nr: 19043-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERNEED INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, SRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, VRM COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, JOAO MANUEL GOUVEIA DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 269572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Interneed Industrial e Comercial Ltda por 

dependência aos autos da Falência de VEGAM MATERIAIS PARA 

CONTRUÇÃO LTDA- ME, SEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, VRM 

COMERCIO DE METERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, (Processo n.º 

12665-40.811.0002 – código 402487), conforme autorizado pelo art.13, da 

Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527995 Nr: 3135-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSÉ DE SOUZA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Rodrigo José de Souza, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 
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sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527465 Nr: 2869-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA BONFIM, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, Leandro 

de Souza Bonfim - OAB:19247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

 Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades 

que devem ser sanadas pelo requerente, para o andamento adequado do 

feito.

Diante disso, é necessário que o requerente apresente documentos, 

conforme artigo 9º da Lei 11.101/2005, assim também a declaração de 

hipossuficiência, bem como a procuração ‘ad judicia’.

Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, (art. 321 do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525345 Nr: 1615-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA KETLEN DE MIRANDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Cássia Ketlen de Miranda, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527466 Nr: 2870-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZA HELENA DE OLIVEIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, Leandro de 

Souza Bonfim - OAB:19247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades que 

devem ser sanadas pelo requerente, para o andamento adequado do feito.

Diante disso, é necessário que o requerente apresente documentos, 

conforme artigo 9º da Lei 11.101/2005, bem como a declaração de 

hipossuficiência, procuração ‘ad judicia’ e cópia dos documentos 

pessoais.

 Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, (art. 321 do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527998 Nr: 3138-59.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRA DARLENE AARUDA TORGA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Jaira Darlene Arruda Taborga, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.
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 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 524800 Nr: 1262-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, Bruno Medeiros Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 10.110

 Vistos, em correição.

 Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades 

que devem ser sanadas pelo requerente, para o andamento adequado do 

feito, uma vez que as fls. 08 e 09 estão assinadas com o nome de 

CLÁUDIA TERESINHA KOCH MACIEL, em desconformidade com o petitório 

de fls.04/07, que se encontra em nome de MARIA ISABEL DA SILVA.

 Diante disso, é necessário que a requerente apresente os seguintes 

documentos:

1- Juntar aos autos a declaração de hipossuficiência.

 2- Traga aos autos procuração ‘ad judicia’

 Ambos com o respectivo nome da requerente.

Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, (art. 321 do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 507908 Nr: 17905-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN ORMOND MORAES, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:18841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Diante do parecer do Senhor Administrador Judicial fls.35/37, bem como a 

cota Ministerial de fls. 61/62, entendo necessária a juntada de documentos 

para prosseguimento do feito, faço as seguintes determinações:

Determino a intimação do habilitante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias:

1 – Proceda a atualização do crédito com incidência de juros até a data de 

decretação da falência, cm conformidade do artigo 9º, II, Lei 11.101/2005.

2 – Junte as cópias dos holerites referentes ao mês janeiro de 2014 e 

maio de 2015 a dezembro de 2015.

Decorrendo o prazo, certifique-se com ou sem a manifestação, intime-se o 

Administrador Judicial para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se. Compra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497074 Nr: 12218-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PURIFICAÇÃO MAGALHÃES, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Ana Paula Purificação Magalhães, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 473475 Nr: 22898-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN PEREIRA DA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, Laura Cristina Souza Madureiro - OAB:MT 

10.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos, em correição.

Intime-se o Administrador Judicial para manifestar-se, conforme fls. 08. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

Abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526515 Nr: 2301-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA AMORIM, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS AREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14.485/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifico que a exordial não veio instruída com a 

cópia dos documentos pessoais, procuração ad judicia, e declaração de 

hipossuficiência, documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320, do CPC).
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Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar 

cópia dos documentos pessoais, procuração ad judicia e declaração de 

Hipossuficiência (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Verifico ainda que, é necessária a atualização do cálculo do crédito, até a 

data da decretação da falência, a qual se deu em 10/10/2016, em 

conformidade com o disposto no artigo 9º, II da Lei 11.101.2005.

 Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383772 Nr: 1247-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA, EXECTIS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos, em correição.

Diante do parecer do Senhor Administrador Judicial fls.17/18, bem como a 

manifestação da recuperanda de fls. 14/16, entendo necessária a juntada 

de documentos para prosseguimento do feito, faço as seguintes 

determinações:

Determino a intimação do habilitante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias:

1 – Proceda a atualização de cálculo do crédito até a data do pedido de 

recuperação judicial, qual seja 13/06/2013, em conformidade do artigo 9º, 

II, Lei 11.101/2005.

Decorrendo o prazo, certifique-se com ou sem a manifestação.

Após, intime-se a recuperanda e o Administrador Judicial para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386418 Nr: 3669-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI SENRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Vistos, em correição.Trata-se de Ação Sumária de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório-DPVAT, proposta por Luci Senra 

Machado contra Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes 

na exordial.Inconformada, a requerida apelou da sentença (fls. 103/118), e 

autora apresentou contrarrazões (fls.121/126). O recurso foi recebido 

(fls. 132).O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para anular a 

sentença (fls. 135/137).Vieram os autos conclusos.Pois bem. Diante do v. 

acórdão constante às fls. 135/137, determino a realização da PROVA 

PERICIAL.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pela requerida. Para tanto, nomeio o Dr. Ernani da Silva Lara Neto, médico 

perito, com e-mail para contato: ernanicastrillon@yahoo.com.br, FIXANDO, 

então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. 

A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das 

partes, ocasião em que indicarão local e horário dos trabalhos periciais, 

dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC).Intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual 

prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido 

o prazo com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 14 de março de 2018.SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 447861 Nr: 10843-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIENE ALBANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A/MT

 INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406363 Nr: 14774-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZETE ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls.93/95 em que a parte autora requer a citação por 

hora certa da requerida e indica novo endereço de citação.

Pois bem, para ser determinada a citação por hora certa, faz-se 

necessária a constatação pelo oficial de justiça de sua suspeita da 

ocultação do requerido, nos termos do art. 252 do CPC.

 Ocorre que a certidão do meirinho de fls. 92, a princípio, não comprovar 

que a requerida está se furtando de ser citado, porquanto consta que não 

localizou ninguém em casa quando da realização das diligências.

Destarte, determino a renovação da citação da requerida, deferindo os 

benefícios do art. 212 do CPC.

 Havendo a constatação pelo oficial de justiça de que o requerido está se 

ocultando da intimação, o que deverá ser certificado, desde já, fica 

autorizado à citação com hora certa, nos termos do art. 252 do CPC.

 Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Por outro lado, diante da certidão de fls. 92, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 09h00min, devendo ser 

expedido mandado de citação, nos termos da decisão de fls. 81.

Intime- se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395568 Nr: 8826-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE QUADROS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do petitório do Delegado de Polícia fls.101.
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 Após, venham-me os autos para deliberações.

 Várzea Grande, 13 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427588 Nr: 25996-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO GONÇALVES DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:17631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 Vistos, em correição.

De fato como alegado pelo habilitante, o valor pago mediante alvará não 

inseriu o montante referente à correção monetária, tal como consignado 

na sentença (fls. 60/61).

Sendo assim, remetam-se os autos ao Sr. Contador Judicial para 

elaboração do cálculos de atualização do crédito, devendo ter como termo 

inicial 30/11/2015 até a data da expedição do alvará, 27/01/2017, nos 

termos da petição de fls. 67.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Vindo a seguir conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 14 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452377 Nr: 12947-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GOMES FAIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante da certidão negativa do oficial de justiça (fls. 70), intime-se o autor 

para se manifestar e requerer o que entender de direito.

 Considerando que a parte possua advogado constituído deve ser 

realizado o procedimento da publicação pela imprensa e se permanecer 

paralisada por mais de 30 (trinta) dias em cumprimento ao que determina 

item 2.7.5 da CNGJ/MT devolva-se a carta precatória ao juízo de origem.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Várzea Grande/MT, 14 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426535 Nr: 25392-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.Em que pese esta magistrada ter proferido decisões 

em que reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: (..)Dessa forma, não estando configurada a formação 

de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, 

por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento administrativo 

juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora 

na via administrativa, para posterior prosseguimento do feito, consignando 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao requerente os benefícios da gratuidade 

da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas.Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286495 Nr: 5718-72.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SALETE TEOTONIO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, Rodrigo Braga - OAB:8926

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007874-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007874-40.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial 

não indica todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do 

CPC, seja ele: Art. 319. A petição inicial indicará: II. (...) o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (grifei) Ademais, 

verifica-se que o autor não juntou aos autos a sentença que pretende 

liquidar. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

informando nos autos o endereço eletrônico da parte autora e ré, bem 

como juntar cópia da sentença liquidanda, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 14 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006564-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DE CAMPOS (AUTOR)

MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA (AUTOR)

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (AUTOR)

CIRCE BERNADETE DE CAMPOS (AUTOR)

IVETE DE CAMPOS SGUAREZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (RÉU)

ANTONIO HENRIQUE AQUINO TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006564-96.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Verifica-se dos autos, que audiência de justificação 

prévia foi redesignada por duas vezes, conforme decisões (Id. Doc. 

10542844; Id. Doc. 10835452). Diante do petitório da parte autora (Id. Num. 

12205135) que manifesta-se requerendo o adiamento da audiência 

designada para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min, tendo em vista, 

que está realizando o levantamento dos documentos juntos ao RGI de 

Várzea Grande/MT, justificando que após levantar todos os documentos, 

poderá eventualmente realizar um acordo entre as partes. Ante a 

informação da existência da composição amigável, cancelo audiência 

designada para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min. Suspendo, 

portanto, o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo 

avençado, certifique-se e intime-se o autor para se manifestar nos autos. 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 14 de março de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000671-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO (REQUERENTE)

FRANCIONE MARIA ALMEIDA SAMPAIO COELHO (REQUERENTE)

H. A. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDA ALMEIDA SAMPAIO COELHO OAB - 763.430.811-00 

(REPRESENTANTE)

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000671-90.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Presentes os pressupostos do art. 98 do CPC defiro 

os benefícios da Gratuidade da Justiça. Considerando haver interesse de 

menor, dê vista ao Ministério Público. Com as respostas nos autos, 

conclusos para as deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 16 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES LAVIOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001847-07.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido 

Liminar em Tutela Provisória Antecipada e Indenização por Danos Morais 

proposta por Thiago Gomes Laviola, em desfavor de AMIL Assistência 

Médica Internacional (Plano de Saúde – Registro ANS 326305), aduzindo, 

em síntese, que é usuário do plano de saúde da empresa requerida com o 

cartão beneficiário nº 882310631 – Registro nº 472936146. Assevera 

que, sofre com muitas dores que o fez afastar de suas funções 

profissionais, bem com tem a possibilidade do agravamento da ruptura do 

ligamento cruzado posterior; lesão parcial do ligamento colateral medial 

(grau II) e estiramento do ligamento colateral lateral (grau I); ruptura parcial 

distal do tendão patelar; contusão óssea anterior na tíbia. Afirma que, o 

médico conveniado pelo plano de saúde Dr. Luis Fernando Maciel Cardoso 

(CRM-MT 6021), solicitou procedimentos necessários para acabar com as 

dores intensas, quais sejam: “Reconstrução, Retencionamento Ou Reforço 

do Ligamento Cruzado Anterior Ou Posterior - Procedimento 

Videoartroscópico de Joelho; Transposição de mais de 1 Tendão - 

Tratamento Cirúrgico; Sinovectomia Parcial Ou Subtotal – Procedimento 

Videoartroscópico de Joelho; Lesão Aguda de Ligamento Colateral, 

Associada a Ligamento Cruzado e Menisco – Tratamento Cirúrgico” . Aduz 

que, o procedimento seria realizado no Hospital Santa Rosa, com as 

despesas sendo todas pagas pelo plano de saúde administrado pela 

promovida, foi solicitado a guia de internação e os materiais necessários 

para o procedimento, sendo protocolado o pedido em 16 de janeiro de 

2018 junto a operadora do plano de saúde promovida, contudo não foi 

liberado o procedimento e não autorizou os materiais indicados pelo 

médico especialista. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela para fins 

de determinar que a demandada efetue a cobertura do procedimento 

médico e autorize a cobrir as despesas da cirurgia integralmente 

procedimentos médicos requeridos e materiais necessários para os 

mesmos, sob pena de multa. No mérito requer por indenização pelos 

danos morais ocasionados pela requerida, ao final pugna pelos benefícios 

da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou procuração ad 

judicia, documentos pessoais, Laudo Médico, documentos referentes a 

exames realizados, cópia da negativa da requerida. Determinado a 

emenda para que ao autor indicasse o valor de pedido de indenização por 

danos morais, esta foi cumprida conforme petição juntada no Id. 

12201279. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente recebo a emenda realizada. Pois bem. Nos termos do 

art. 300 do CPC, 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. Na espécie, verifico que o pedido de 

antecipação de tutela merece deferimento. Os documentos juntados pelo 

autor demonstram nitidamente a probabilidade do direito, haja vista o 

vínculo contratual existente entre as partes, o seu diagnóstico e evolução 

do seu quadro clínico, evidenciando que a realização da cirurgia é 

necessária, haja vista que sofre com intensas dores (id. 12150470). Por 

sua vez, nota-se que a guia de solicitação de internação e o pedido do 

material cirúrgico necessário para a realização da cirurgia (Anexo de 

Solicitação de órteses, próteses e materiais especiais – OPME) (Id. 

12140470), diversos números de protocolo solicitando a libertação da 

cirurgia, bem como o material necessário à sua realização. Destarte, os 

documentos trazidos aos autos evidenciam de fato o direito da requerente 

e, consequentemente, demonstram o perigo de dano à demandante, faz 

jus à cobertura de seu tratamento de saúde, com a realização de cirurgia 

para amenizar a sua intensa dor física. Neste sentido é a Jurisprudência 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO 

DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O 

FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO – ILEGALIDADE DA RECUSA 

- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Todo e qualquer plano ou seguro de 

saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do 

consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de 

serviços médicos. 2. Havendo prova inequívoca da necessidade da 

cirurgia indicada, com a utilização do material especial, em razão da 

doença que acomete a autora, não se justifica a negativa de cobertura 

feita pela operadora do plano de saúde, pela sua abusividade 

reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a 

tutela de urgência. “ (AI 103534/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 12/12/2016) Logo, conquanto a requerida não tenha 

negado a realização da cirurgia, a demora na autorização ou fornecimento 

do material recomendado pelo médico para a realização do procedimento 

cirúrgico pode acarretar danos irreversíveis à saúde da autora, sendo o 

deferimento da tutela medida que se impõe. Ante o exposto, estando 

presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 

300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 

empresa ré autorize a realização do procedimento cirúrgico indicado ao 

autor, com os materiais necessários à realização da cirurgia, conforme 

solicitado pelo médico especialista, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor 

da causa. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

23 de abril de 2018, às 13h30min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 
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constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. CONCEDO os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do 

CPC. No mais, estando evidenciada a hipossuficiência da parte 

demandante em relação à requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001623-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

(AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001623-69.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por 

REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ARMAZEGRAN ARMAZENS 

GERAIS LTDA, TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA, sociedades empresárias devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Aduz, em síntese que as empresas que 

integram o polo ativo, foram constituídas a partir da empresa REGIONAL 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, pelo empresário o Sr. Geraldo Aluízio 

Guimarães, que iniciou o grupo empresarial em meados do ano de 2002, 

no município de Várzea Grande, atuando inicialmente no ramo de compra e 

vendas de cereais e, posteriormente atendendo vários estados, em 

especial Granjas e a empresa AMBEV S/A. Alega a requerente que 

firmaram contrato de fornecimento de cereais, com a empresa AMBEV 

S/A, representando aproximadamente 80% do faturamento da empresa 

REGIONAL COMÉRCIO DE CEREIAS LTDA, em razão de sua boa aceitação 

no mercado, expandiu suas unidades, assim, no ano de 2003, criaram a 

empresa ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA. No ano de 2008, 

visando garantir o futuro do grupo econômico, a empresa REGIONAL 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDAS, pleiteou junto ao Estado de Mato Grosso a 

adesão do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 

Grosso – PRODEIC, sendo este deferido, motivo pelo qual a empresa veio 

gozar de incentivos fiscais, mediante o comprometimento de promover 

investimentos para ampliação do mercado de trabalho. Assim, com a 

ampliação da capacidade de armazenagens e os incentivos fiscais, os 

sócios optaram pela criação da TRANSPORTADORA REGIONAL 

LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. Afirma as requerentes que, após todos 

os investimentos efetuados pelo grupo, iniciou-se o período de crise, 

frente a rescisão do contrato de fornecimento de cereais ao principal 

cliente que era a empresa AMBEV, trazendo várias consequências 

financeiras ao grupo, pois ficou impossibilitado de adimplir com seus 

fornecedores, acarretando um desgaste comercial e financeiro, reduzindo 

drasticamente o faturamento e promovendo a descapitalização do grupo. 

Pretendem que, seja reconhecida a existência de Grupo Econômico de 

Fato entre as demandantes denominado Grupo Regional, bem assim que 

haja o deferimento do presente pedido de Recuperação Judicial, já que 

esta é a única forma economicamente viável de repactuar as suas dívidas 

com seus credores, a fim de evitar o fim prematuro das empresas, de 

modo que possam voltar a contribuir com o comércio local, e aumentar a 

geração de empregos e renda. Com a petição inicial juntou documentos. É 

o que cumpre relatar. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a emenda 

à inicial e documentos para que surtam seus jurídicos e legais efeitos (Id. 

Doc. 12107531). 1. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS 

Verifica-se que, a parte autora requer parcelamento das despesas 

judiciais em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas. Sendo assim, 

considerando a condição atual da empresa demandante que se encontra 

com situação financeira delicada, tenho que essa circunstância, por si só, 

não gera a presunção automática de impossibilidade momentânea de 

pagamento das custas pertinentes, até porque é viável na espécie o 

parcelamento das despesas processuais, à luz do disposto no § 6º do art. 

98 do CPC, o que, salvo melhor juízo, não comprometerá a reestruturação 

do grupo econômico. Pois bem, dispõe o art. 456 da CNGC/MT, que a taxa, 

as custas e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição, exceto nos casos em que restar comprovada a 

impossibilidade momentânea, senão vejamos: “Art. 456. A taxa judiciária, 

as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível.”. Sobre o assunto 

colaciono recente julgado que bem se amolda ao presente caso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA 

JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA NECESSIDADE. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 98, §6º, DO 

NCPC. 1. É cabível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à 

pessoa jurídica, desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais . Súmula 481 do STJ. 2. Hipótese em 

que a parte agravante não demonstra a real necessidade de litigar sob o 

pálio da gratuidade. O só fato de haver deferimento do processamento da 

recuperação judicial não autoriza a concessão do benefício. 3. 

Parcelamento das custas . Pedido alternativo que pode ser acolhido, 

considerando a crise financeira e o alto valor das custas de distribuição. 

Inteligência do art. 98, §6º, do NCPC. Precedentes. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70071873020, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 12/12/2016). Sendo assim, 

AUTORIZO o parcelamento da taxa e custas judiciárias inicial em 06 

parcelas mensais. 2. DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

A apreciação do pedido de recuperação judicial tem funções 

administrativas e judiciais bem delimitadas pelo art. 52 e seus incisos da 

Lei 11.101/05, cabendo ao juiz, caso a documentação esteja em 

conformidade com o art. 51 da mesma lei e havendo o preenchimento dos 

requisitos do art. 48, deferir o processamento da recuperação judicial. 

Tem-se que, inicialmente não se analisa se o requerente possui ou não 

condições de viabilizar a superação da crise econômico financeira, posto 

que o plano de recuperação empresarial somente será apresentado, para 

aprovação ou não, em fase posterior, conforme expressa o art. 53 da 

LFR. Cumpre destacar o artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 48. Poderá 

requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, 

exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se 

o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 

responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) 

anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 

8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no 

plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido 

condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei”. Considerando 

que, as certidões emitidas pela JUCEMAT registradas sob Id. 12027073 

indicam funcionamento regular das empresas autoras há mais de dois 

anos e, tendo em vista as declarações prestadas no corpo da petição 

inicial, verifico o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos 

elencados no artigo supracitado. Sendo assim, admito as alegações de 

que não tiveram, como administrador ou sócio controlador, pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei n.º 11.101/2005, 

devendo a parte requerente estar ciente da pena prevista no artigo 171, 

do mesmo Diploma Legal. No mais, da análise perfunctória dos autos, 

tem-se que os postulantes possuem as condições exigidas pelos incisos 

IV, III, II, I, do art. 48, da Lei 11.101/2005, bem como a petição inicial 

contempla os requisitos do art. 51, da mesma Lei, sendo plenamente 

possível o pedido de Recuperação Judicial exposto nos autos. 3. DO 

GRUPO ECONÔMICO DE FATO A parte autora pretende o reconhecimento 

de Grupo Econômico de Fato, alegando que foram constituídas a partir da 

empresa REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS, LTDA., pelo empresário o Sr. 

Geraldo Aluízio Guimarães, que iniciou suas atividades, por meio da 

constituição das empresas de sociedades limitadas, figurando como 

fundador e administrador do grupo empresarial. Tem-se que, o requisito 

essencial ao reconhecimento de um Grupo Empresarial é a existência de 
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uma empresa principal, não bastando a comprovação da unidade de 

comando na pessoa de um sócio, exige-se, portanto, a subordinação 

empresarial. Destaca-se que, a decisão que autoriza o processamento 

conjunto de processos de recuperação judicial de várias empresas pode 

ter sérias e graves repercussões às partes envolvidas no processo, em 

especial para credores. Isso porque credores de uma das sociedades que 

seja proprietária de ativos mais valiosos ou que tenha melhor capacidade 

de geração de caixa são colocados em igualdade de condições com 

credores que deram crédito a outras sociedades em pior condição 

financeira. Além disso, credores cujo voto possa prevalecer na 

assembleia de credores de uma das sociedades têm o seu voto diluído 

dentre os demais credores do grupo econômico de fato. Outra questão a 

determinar que o litisconsórcio ativo na recuperação judicial seja uma 

exceção é o próprio princípio da autonomia patrimonial decorrente da 

teoria da personificação da pessoa jurídica e a mitigação dessa autonomia 

somente se admite quando constatada fraude decorrente de desvio de 

finalidade ou de confusão patrimonial. Logo, com base no acervo 

probatório identifico a existência de Grupo Econômico de Fato, devido à 

igualdade de administrador e da notável ingerência de uma sociedade 

sobre a outra no âmbito financeiro. Confira-se o entendimento do STJ no 

Recurso Especial 1144881/SC, caso em que a Corte Superior impôs como 

critério à configuração do Grupo Empresarial a confusão patrimonial. “3. O 

Tribunal de origem declarou que "é fato incontroverso nos autos que as 

três embargantes compartilham instalações, funcionários e veículos. Além 

disso, a fiscalização previdenciária relatou diversos negócios entre as 

empresas como empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita 

de bens, que denotam que elas fazem parte de um mesmo grupo 

econômico. O sócio-gerente da Simóveis, Sr. (...) tem um procuração que 

o autoriza a praticar atos de gerência em relação às outras empresas, 

sendo irmão do sócio-gerente delas. Ou seja, no plano fático não há 

separação entre as empresas, o que comprova a existência de um grupo 

econômico e justifica o reconhecimento da solidariedade entre as 

executadas/embargantes".4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c 

art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos casos em que configurada, no plano 

fático, a existência de grupo econômico entre empresas formalmente 

distintas mas que atuam sob comando único e compartilhando 

funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes 

pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a 

remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente.” 

Por esse viés, entendo pertinente manter no polo ativo da presente 

Recuperação Judicial as empresas que se encontram em dificuldades 

econômicas, uma vez que RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE GRUPO 

ECONÔMICO DE FATO. 4. DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS Denota-se 

que, três pedidos elencados na exordial possuem natureza estritamente 

acautelatória: a) suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas 

contra as devedoras; b) suspensão dos protestos perante cartórios, 

SERASA, SPC, CCF, SPC entre outros órgãos de proteção ao crédito, e 

suspensão e proibição de novas inclusões dos dados das demandantes e 

seus sócios nas listas restritivas de crédito; c) dispensa de apresentação 

de certidões negativas para exercício normal de suas atividades. Para 

melhor didática os pedidos serão analisados individualmente. 4.1 Da 

Suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as 

devedoras; A presente pretensão está em consonância com o previsto no 

art. 6.º, da LRF, de modo que, uma vez deferido o processamento da 

Recuperação Judicial, fica suspenso o curso da prescrição e de todas as 

ações e execuções promovidas em desfavor do devedor, inclusive 

aquelas dos credores particulares e do sócio solidário. Contudo, pelo 

período improrrogável de cento e oitenta (180) dias, contados do 

deferimento do processamento. Por corolário lógico, o mesmo raciocínio 

jurídico deve ser aplicado quanto às dívidas que fazem parte da relação 

de débitos dos autores e que eventualmente não estejam sendo objeto de 

cobrança judicial, excetuando, aquelas previstas no § 3.º, do art. 49, da 

Lei N.º 11.101/2005, no entanto, fica vedada a venda ou retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial, conforme expressamente disposto no artigo citado. 

No mesmo caminho a jurisprudência prevê: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BUSCA E APREENSÃO DO 

BEM DADO EM GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM INDISPENSÁVEL À SUA ATIVIDADE – 

RECURSO PROVIDO. Na hipótese em que o bem é indispensável à 

atividade econômica da empresa, deve ser aplicado a regra contida na 

parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de 

permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de 

busca e apreensão. (TJMT - AI 49365/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no 

DJE 28/11/2016). Sendo assim, a presente medida há de ser deferida, 

observando-se, todavia, os sobreditos limites legais. Consigno que, no 

caso em tela a suspensão não abrange os sócios e coobrigados, diante 

da ausência de amparo legal, pois a lei somente prevê tal benefício em 

favor das devedoras e dos credores particulares do sócio solidário, o que 

não ocorre no caso dos autos, uma vez que a sociedade empresarial de 

ambas as empresas requerentes é de responsabilidade limitada. 4.2 Da 

suspensão e proibição de inclusão dos dados das demandantes e seus 

sócios nos órgãos de proteção ao crédito Destaca-se que, a dificuldade 

da sociedade empresária em recuperação judicial na obtenção de crédito 

na praça é uma situação inerente à sua crise financeira, o que não pode 

ser escondido do conhecimento público para avaliações de risco do 

mercado econômico, o qual tem como uma de suas principais ferramentas 

o serviço prestado pelas entidades administradoras de banco de dados e 

cadastros de inadimplentes. Logo, não se pode sacrificar os princípios da 

ordem econômica e financeira (art. 170 e seguintes da CF) em prol do 

interesse individual do empresário. O princípio da preservação da empresa 

se sujeita à ponderação ao lado de outros que buscam realizar a função 

social da empresa, o estímulo à atividade econômica e a publicidade de 

informações de interesse público, como o processo judicial e o cadastro 

de inadimplentes. Sendo assim, os protestos de títulos e apontamentos em 

cadastros de inadimplentes pelos credores são legítimos e as referidas 

informações se revestem de natureza pública, havendo interesse coletivo 

no sentido de que sejam mantidas, o que se justifica, ao menos, até que 

alterada a relação de direito material entre as partes, só alcançável com a 

aprovação pelos credores e a homologação pelo Juízo do Plano de 

Recuperação Judicial. Ademais, também não há risco à credibilidade da 

empresa requerente, porquanto a sua reputação comercial já resta 

afetada pelo ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Esse é o 

entendimento do TJMT e do STJ: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUSTAÇÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO E DAS NEGATIVAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA EMPRESA E DE SEUS SÓCIOS – 

POSSIBILIDADE APENAS DEPOIS DE HOMOLOGADO O PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausente a verossimilhança do direito 

invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 

300 do CPC, a manutenção do decisum que indeferiu a baixa do Protesto 

existente junto ao Tabelionato de Protesto existente em nome da empresa 

Agravante e de seus sócios é medida que se impõe, enquanto não 

homologado o plano de recuperação judicial e a novação dos créditos. (AI 

53196/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa 

que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a 

documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o 

processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de 

formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos 

créditos. [...] 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Diante dos fundamentos 

delineados, INDEFIRO este pedido. 4.3 Da dispensa de certidão negativa 

para exercício das atividades; Primeiramente, frisa-se que o artigo 52, 

inciso II, da Lei n.º 11.101/2005 é claro ao estabelecer a possibilidade da 

dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor 
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exerça suas atividades, excetuando expressamente a hipótese de 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 do 

mesmo Diploma Legal. Resta, portanto incontroversa a previsão de 

dispensa de certidão negativa. 5. DO DISPOSITIVO Por tais razões, com 

base no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão 

contida na petição inicial e, consequentemente, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas 

REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ARMAZEGRAN ARMAZENS 

GERAIS LTDA, TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA, passando a determinar o que segue: a) Nomeio como 

ADMINISTRADORA JUDICIAL das recuperandas a empresa EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 26.149.662/0001-11, com endereço sito à Rua 

24 de Outubro, n.º 959, sala A, bairro Popular, Cuiabá (MT), fone (65) 

99236-9711, e-mail: breno@exladministracaojudicial.com.br, que deverá 

ser intimado pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, Breno 

Augusto Pinto De Miranda para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, 

em 48 (quarenta e oito) horas, dizer se aceita o encargo. Em caso positivo 

deverá assinar, na sede deste Juízo, o respectivo termo de compromisso, 

se comprometendo a fielmente desempenhar a função e todas as 

responsabilidades a ela inerentes, especialmente nos termos dos arts. 21, 

22, 23 e 33 da LRF. b) Fixo desde já, a remuneração da Administradora 

Judicial em R$414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais), que 

corresponde à aproximadamente 3% do valor total dos créditos arrolados 

(R$13.788.360,24), atenta aos limites previstos no art. 24, §5º, da LRF, 

que prevê “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau 

de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”. b.1) Ainda para fins de 

remuneração da Administradora Judicial, determino o adiantamento de 

60% sobre o total dos honorários fixados, cujo montante (R$248.400,00) 

será pago em 24 (vinte quatro) parcelas mensais de R$10.350,00 (dez mil 

trezentos e cinquenta reais) , levando-se em consideração o prazo médio 

previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sendo que o 

percentual de 40% restante da verba honorária será liberado após o 

encerramento da Recuperação Judicial, com a prestação de contas e 

relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da LRF. b.2) O pagamento 

da aludida remuneração deverá ser efetuado mediante depósito em conta 

corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informado por 

esta à empresa recuperanda, devendo ser comunicado ao Juízo eventual 

descumprimento da obrigação. c) Determino que, a empresa devedora 

apresente ao Administrador Judicial as contas demonstrativas mensais 

(balancetes) enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores, bem como permita o amplo e irrestrito 

acesso do Administrador Judicial às instalações da empresa e a toda e 

qualquer documentação que se fizer necessária em decorrência deste 

procedimento. d) As empresas requerentes deverá apresentar em Juízo o 

Plano de Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias da publicação desta decisão e na forma prevista dos artigos 53 e 54, 

ambos da LRF, sob pena de convolação em falência. e) Determino a 

suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa devedora, 

pelo prazo máximo de 180 (cento oitenta dias) úteis, na forma e nos 

termos das disposições do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos 

autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas 

nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da LRJF e as relativas a créditos previstos 

nos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei, competindo às empresas 

recuperandas comunicarem a suspensão aos Juízos competentes. f) 

Determino a comunicação, com cópia desta decisão, quanto ao 

deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial das 

empresas REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ARMAZEGRAN 

ARMAZENS GERAIS LTDA, TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados 

e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, assim como a 

comunicação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Justiça Federal); 

do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Justiça do Trabalho). g) 

De igual modo seja expedido ofício à Junta Comercial deste Estado, para 

que acresça, após o nome empresarial das recuperandas, a 

denominação: “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. h) Determino o envio de 

Malote Digital, com cópia da presente decisão, para todos os Cartórios de 

Varas Cíveis da Justiça Estadual de Mato Grosso, comunicando 

igualmente o deferimento do processamento da Recuperação Judicial das 

empresas REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ARMAZEGRAN 

ARMAZENS GERAIS LTDA, TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA i) Publique-se o edital de que trata o § 1º do art. 52 da 

Lei de Recuperação e Falência, devendo as recuperandas apresentarem 

a relação nominal dos credores em que se discrimine o valor atualizado e 

a classificação de cada crédito, em quarenta e oito (48) horas, arcando 

com as despesas de publicações, inclusive em jornal de grande 

circulação. j) Publicado o edital supracitado, os credores terão o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador 

Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, 

competindo-lhes a exata observância da forma disposta no art. 7º, §1º, da 

LRF. k) Após verificação dos créditos deverá o administrador judicial, 

publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, contado do fim do prazo supramencionado, observando os 

termos do artigo 7º,§§1º e 2º da LRF. l) As devedoras ou seus sócios ou 

o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação 

de credores, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 8º LRF), a qual tramitará em 

apartado. m) Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestarem a sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial da 

devedora, contados da publicação da relação de credores na exata forma 

do disposto no art. 55 da LRF. n) Em atenção ao inciso II, do art. 52, da Lei 

N.º 11.101/2005, dispenso da apresentação de certidões negativas de 

débito fiscal para que as devedoras exerçam suas atividades, ressalvada 

a exceção prevista no referido dispositivo, devendo ser acrescido, em 

todos os atos, contratos e documentos firmados pelas autoras, após o 

respectivo nome empresarial, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, 

consoante prevê o art. 69 da LRJF. o) As demandantes, desde a data de 

distribuição da presente recuperação judicial, não poderão alienar ou 

onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade 

reconhecida por este Juízo, depois de ouvido o Comitê de Credores, com 

exceção daqueles previamente relacionados no Plano de Recuperação 

Judicial, consoante dispõe o art. 66 da LRF. p) Fica vedada a venda ou 

retirada do estabelecimento da devedora dos bens de capital essenciais à 

atividade empresarial durante o prazo a que se refere o art. 4º, do art. 6º 

da LRF, conforme art. 49, § 3º do mesmo Diploma Legal. No mais, 

conforme fundamentado no ‘item 1’ da presente decisão, DEFIRO o 

parcelamento da taxa judiciária devida em 6 (seis) parcelas mensais, 

vencendo a primeira no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

intimação desta decisão. Ressalte-se que, as prestações vencerão 

sempre nos mesmos dias (ou no primeiro dia útil seguinte) dos meses 

subsequentes posteriores à data do primeiro depósito (pagamento da 

primeira parcela da taxa judiciária). O não pagamento na data prevista 

implicará o vencimento antecipado das prestações restantes, devendo 

esta secretaria intimar o requerente para recolher o saldo integral da taxa 

judiciária, de uma única vez, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Deve a 

secretaria atentar-se para os termos da presente decisão, conferindo e 

certificando o recolhimento das parcelas. Por fim, ADVIRTO que cabe 

pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, a quem sonegar 

ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de 

recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o Juízo, o Ministério 

Público, os credores, a assembleia geral de credores, o Comitê ou o 

administrador judicial (artigo 171, da Lei n.º 11.101/2005). Abra-se vista ao 

Ministério Público. Várzea Grande/MT, 16 de março de 2018. (Assinado 
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003787-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)
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Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

progressão horizontal e vertical para a referência que faz jus (classe B, 

nível 10), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas 

decorrentes da promoção vindicada, com fundamento na Lei 

Complementar 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 

4.007/2017. A liminar foi deferida para a autoridade coatora analisar 

definitivamente o requerimento administrativo. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora demonstrou que o servidor está enquadrado no 

cargo de auxiliar de desenvolvimento econômico e social, classe A, nível 

8, desde junho de 2016, além de sustentar a inadequação da via eleita 

para o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos da progressão 

– reflexos no terço constitucional e 13º salário. O Representante do 

Ministério Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de 

interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que 

importa relatar. Passo a decidir. A pretensão inicial tem por escopo a 

efetivação da denominada progressão horizontal e vertical em favor do (a) 

servidor (a), conferindo-se, consequentemente, as repercussões 

pecuniárias daí decorrentes. A Lei Complementar 3.797/2012, com as 

alterações da Lei Complementar 4.007/2017 condiciona a progressão 

vertical – nível do servidor a demonstração efetiva do tempo de serviço 

prestado no cargo público, enquanto que a promoção horizontal – classes 

fica condicionada a obtenção de determinada titulação pelo servidor. É o 

que se observa da leitura dos seguintes dispositivos legais: “Art. 19 – (...) 

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) 

anos ininterruptos. Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha 

vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – 

As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco 

(05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: I – Técnico Administrativo 

Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; b) Classe B – 

habilitação em grau superior em nível de graduação; c) Classe C – 

habilitação em grau superior, com curso de especialização; d) Classe D – 

habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área 

de atuação. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior; c) 

Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata. III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. IV – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – habilitação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Art. 26 – O ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Várzea Grande 

dar-se-á na classe inicial da carreira e nível. (...) Art. 71 – O cálculo do 

subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será conforme 

coeficientes das tabelas abaixo: (...) VII – Tempo de Serviço: TEMPO DE 

SERVIÇO (ANOS) NÍVEL COEFICIENTES 00 |-03 1 1,00 03 |-06 2 1,06 06 

|-09 3 1,12 09 |-12 4 1,18 12 |-15 5 1,24 15 |-18 6 1,30 18 |-21 7 1,36 21 

|-24 8 1,42 24 |-27 9 1,48 27 |-30 10 1,54 (...)” No presente caso, o 

servidor tomou posse efetivamente mediante concurso público municipal 

em 15/07/1992, conforme Ato nº 026/SAD/92, estando enquadrado na 

classe A, nível 8, desde junho de 2016, e na data do ajuizamento do 

presente “writ”, contava com pouco mais de 24 anos de efetivo exercício 

profissional, fazendo jus tão somente a progressão vertical para o nível 9, 

porque não demonstrou a titulação necessária para obter a almejada 

progressão horizontal – classe B. Portanto, a parte Impetrante faz jus à 

percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, no nível 

9, coeficiente 1,48 em concomitância com o ajuste da remuneração 

percebida e o pagamento das parcelas retroativas, desde a data da 

impetração apenas, pois a ordem não é sucedâneo de ação de cobrança. 

Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis créditos pretéritos à 

impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias 

ordinárias, se assim o desejar a parte interessada. Diante do exposto, 

concedo parcialmente a ordem, para reconhecer o direito e determinar a 

imediata progressão funcional, em sua modalidade vertical – no nível 9, 

coeficiente 1,48 do respectivo cargo. Como consequência, condeno o 

Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças 

salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos 

financeiros sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura 

do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, 

declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação 

de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 7.8.09. 

Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003883-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

progressão horizontal e vertical para a referência que faz jus (classe C, 

nível 2), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas 

decorrentes da promoção vindicada, com fundamento na Lei 

Complementar 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 

4.007/2017. A liminar foi deferida para a autoridade coatora analisar 

definitivamente o requerimento administrativo. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora demonstrou que a servidora é professora efetiva 

desde 23/04/2012, enquadrada na classe A, nível 1, fazendo jus a 

progressão para classe C tão somente em 23/04/2018, além de sustentar 

a inadequação da via eleita para o reconhecimento dos efeitos financeiros 

retroativos da progressão – reflexos no terço constitucional e 13º salário. 

O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou 

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção 

ministerial. É o que importa relatar. Passo a decidir. A pretensão inicial tem 

por escopo a efetivação da denominada progressão horizontal e vertical 

em favor do (a) servidor (a), conferindo-se, consequentemente, as 

repercussões pecuniárias daí decorrentes. A Lei Complementar 

3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 4.007/2017 

condiciona a progressão vertical – nível do servidor a demonstração 

efetiva do tempo de serviço prestado no cargo público, enquanto que a 

promoção horizontal – classes fica condicionada a obtenção de 

determinada titulação pelo servidor. É o que se observa da leitura dos 

seguintes dispositivos legais: “Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes 

de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada 

por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 

23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. 

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Classe B 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena; c) – Classe C – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de 

Educação; d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível 

de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado 

na área de educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. Art. 24 – As classes de 

progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico 

em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo Educacional: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior com curso 

de mestrado ou doutorado na área de atuação. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; c) Classe C – habilitação em 

grau superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em 

grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação 

ou correlata. III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Médio a) Classe A – formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação 

em grau superior em nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau 

superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado. IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em 

ensino elementar; b) Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Art. 26 – O ingresso nos cargos de 

provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da 

carreira e nível. (...) Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a 

cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo: 

(...) VII – Tempo de Serviço: TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) NÍVEL 

COEFICIENTES 00 |-03 1 1,00 03 |-06 2 1,06 06 |-09 3 1,12 09 |-12 4 1,18 12 

|-15 5 1,24 15 |-18 6 1,30 18 |-21 7 1,36 21 |-24 8 1,42 24 |-27 9 1,48 27 

|-30 10 1,54 (...)” Destarte, verifico que a parte Impetrante demonstrou o 

tempo de serviço (23/04/2012) e a titulação necessária para obter a 

progressão funcional, percebe-se que não havia qualquer óbice a 

progressão na classe e nível, devendo ser reconhecido e efetivado pela 

administração municipal, norteado tanto pelo princípio da estrita legalidade 

(art. 37, caput, CF), como da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). 

Nesse sentido, diante do preenchimento das condições legalmente 

exigidas para a concessão da progressão funcional na forma requerida 

(Classe C, nível 2), deve tal medida ser realizada por parte do Poder 

Público, em concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o 

pagamento das parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, 

pois a ordem não é sucedâneo de ação de cobrança. Anoto, por oportuno, 

quanto a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser 

objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a 

parte interessada. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para 

reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional da parte 

Impetrante para a Classe C, nível 2 do respectivo cargo. Como 

consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte 

Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão 

somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos 

serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a 

partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem 

a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, 

da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003888-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA DE OLIVEIRA NERES (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

progressão horizontal e vertical para a referência que faz jus (classe B, 

nível 2), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas 

decorrentes da promoção vindicada, com fundamento na Lei 

Complementar 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 

4.007/2017. A liminar foi deferida para a autoridade coatora analisar 

definitivamente o requerimento administrativo. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora demonstrou que a servidora é professora efetiva 

desde 22/11/2012, enquadrada na classe A, nível 1, além de sustentar a 

inadequação da via eleita para o reconhecimento dos efeitos financeiros 

retroativos da progressão – reflexos no terço constitucional e 13º salário. 

O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou 

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção 

ministerial. É o que importa relatar. Passo a decidir. A pretensão inicial tem 

por escopo a efetivação da denominada progressão horizontal e vertical 

em favor do (a) servidor (a), conferindo-se, consequentemente, as 

repercussões pecuniárias daí decorrentes. A Lei Complementar 

3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 4.007/2017 

condiciona a progressão vertical – nível do servidor a demonstração 

efetiva do tempo de serviço prestado no cargo público, enquanto que a 

promoção horizontal – classes fica condicionada a obtenção de 

determinada titulação pelo servidor. É o que se observa da leitura dos 

seguintes dispositivos legais: “Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes 

de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada 

por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 

23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. 

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Classe B 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena; c) – Classe C – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de 

Educação; d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível 

de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado 

na área de educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. Art. 24 – As classes de 

progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico 

em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo Educacional: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior com curso 

de mestrado ou doutorado na área de atuação. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; c) Classe C – habilitação em 

grau superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em 

grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação 

ou correlata. III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Médio a) Classe A – formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação 

em grau superior em nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau 

superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado. IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em 

ensino elementar; b) Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Art. 26 – O ingresso nos cargos de 

provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da 

carreira e nível. (...) Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a 

cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo: 

(...) VII – Tempo de Serviço: TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) NÍVEL 

COEFICIENTES 00 |-03 1 1,00 03 |-06 2 1,06 06 |-09 3 1,12 09 |-12 4 1,18 12 

|-15 5 1,24 15 |-18 6 1,30 18 |-21 7 1,36 21 |-24 8 1,42 24 |-27 9 1,48 27 

|-30 10 1,54 (...)” No presente caso, a servidora tomou posse efetivamente 

mediante concurso público municipal em 22/11/2012, estando enquadrado 

na classe A, nível 1, e na data do ajuizamento do presente “writ”, contava 

com pouco mais de 4 anos de efetivo exercício profissional, fazendo jus 

tão somente a progressão vertical para o nível 2, porque não demonstrou 

a titulação necessária para obter a almejada progressão horizontal – 

classe B. Portanto, a parte Impetrante faz jus à percepção da progressão 

funcional, em sua modalidade vertical, no nível 2, coeficiente 1,06 em 

concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das 

parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem 

não é sucedâneo de ação de cobrança. Anoto, por oportuno, quanto a 

outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de 

requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte 

interessada. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para 

reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional, em sua 

modalidade vertical – no nível 2, coeficiente 1,06 do respectivo cargo. 

Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a 

parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão 

somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos 

serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a 

partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem 

a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, 

da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004898-60.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MULTI MARCA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, A parte autora formulou pedido de desistência da ação. O limite 

para a desistência da ação ou do processo de cognição é o oferecimento 

da contestação, conforme prevê o parágrafo 4º, do art. 485, da Lei 

13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil): “§ 4º Oferecida à 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação.”. E eventual inconformismo do réu deve ser fundamentado. Em face 

do pedido de desistência e da não insurgência pela parte ré, impõem-se a 

extinção do presente feito, com fundamento no art. 200, parágrafo único, 

do NCPC, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora, 

de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. A teor do artigo 90, do NCPC, 

cabe à parte desistente, ora parte autora, arcar com o pagamento das 

despesas processuais e os honorários advocatícios, de forma que fixo 

em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do 

NCPC. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P. R. I.C

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004952-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ AUXILIADORA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

a progressão horizontal para a referência que faz jus, com o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas decorrentes da promoção vindicada, 

com fundamento na Lei Complementar 3.797/2012, com as alterações da 

Lei Complementar 4.007/2012. A liminar foi deferida para a autoridade 

coatora analisar definitivamente o requerimento administrativo. Notificada, 

a autoridade apontada como coatora sustentou a inadequação da via 

eleita para o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos da 

progressão – reflexos no terço constitucional e 13º salário. O 

Representante do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou pela 

ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. 

É o que importa relatar. Passo a decidir. Sem maiores delongas, verifico 

que, no caso em tela, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituídas 

acerca de seu pedido. Deste modo, no mandado de segurança as provas 

têm que ser pré-constituídas, de modo a evidenciar a latente ofensa ao 

direito líquido e certo. Acontece que, nesse caso, o direito líquido e certo 

não está pré-constituído. Esse juízo não consegue visualizá-los de plano. 

Ou seja, não foram atendidos os requisitos intrínsecos para impetração do 

respectivo mandado de segurança e, em via mandamental não se concede 

a segurança com dúvida em relação ao direito líquido e certo, bem como, é 

inviável a instrução para produção de prova em ação mandamental. 

Segundo ensinamento do Professor Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua 

existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 

não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros 

meios judiciais.” (“Mandado de Segurança”, 13ª edição, RT, pág. 13/14). 

Sendo assim, se o conjunto probatório dos autos não evidencia, de plano, 

a ocorrência desses fatos, a denegação da ordem é medida que se impõe. 

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, denego a 

segurança deduzida pela impetrante, e extingo o pleito mandamental, com 

base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC, por 

ausência de comprovação do direito líquido e certo do impetrante. 

Oficie-se a autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, 

com isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de 

verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e 

do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003885-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

progressão horizontal e vertical para a referência que faz jus (classe B, 

nível 2), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas 

decorrentes da promoção vindicada, com fundamento na Lei 

Complementar 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 

4.007/2017. A liminar foi deferida para a autoridade coatora analisar 

definitivamente o requerimento administrativo. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora demonstrou que a servidora é professora efetiva 

desde 15/02/2012, enquadrada na classe A, nível 1, além de sustentar a 

inadequação da via eleita para o reconhecimento dos efeitos financeiros 

retroativos da progressão – reflexos no terço constitucional e 13º salário. 

O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou 

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção 

ministerial. É o que importa relatar. Passo a decidir. A pretensão inicial tem 

por escopo a efetivação da denominada progressão horizontal e vertical 

em favor do (a) servidor (a), conferindo-se, consequentemente, as 

repercussões pecuniárias daí decorrentes. A Lei Complementar 

3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 4.007/2017 

condiciona a progressão vertical – nível do servidor a demonstração 

efetiva do tempo de serviço prestado no cargo público, enquanto que a 

promoção horizontal – classes fica condicionada a obtenção de 

determinada titulação pelo servidor. É o que se observa da leitura dos 

seguintes dispositivos legais: “Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes 

de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada 

por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 

23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. 

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 
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Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Classe B 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena; c) – Classe C – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de 

Educação; d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível 

de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado 

na área de educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. Art. 24 – As classes de 

progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico 

em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo Educacional: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior com curso 

de mestrado ou doutorado na área de atuação. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; c) Classe C – habilitação em 

grau superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em 

grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação 

ou correlata. III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Médio a) Classe A – formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação 

em grau superior em nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau 

superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado. IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em 

ensino elementar; b) Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Art. 26 – O ingresso nos cargos de 

provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da 

carreira e nível. (...) Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a 

cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo: 

(...) VII – Tempo de Serviço: TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) NÍVEL 

COEFICIENTES 00 |-03 1 1,00 03 |-06 2 1,06 06 |-09 3 1,12 09 |-12 4 1,18 12 

|-15 5 1,24 15 |-18 6 1,30 18 |-21 7 1,36 21 |-24 8 1,42 24 |-27 9 1,48 27 

|-30 10 1,54 (...)” No presente caso, a servidora tomou posse efetivamente 

mediante concurso público municipal em 01/05/2012, estando enquadrado 

na classe A, nível 1, e na data do ajuizamento do presente “writ”, contava 

com pouco mais de 4 anos de efetivo exercício profissional, fazendo jus 

tão somente a progressão vertical para o nível 2, porque não demonstrou 

a titulação necessária para obter a almejada progressão horizontal – 

classe B. Portanto, a parte Impetrante faz jus à percepção da progressão 

funcional, em sua modalidade vertical, no nível 2, coeficiente 1,06 em 

concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das 

parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem 

não é sucedâneo de ação de cobrança. Anoto, por oportuno, quanto a 

outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de 

requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte 

interessada. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para 

reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional, em sua 

modalidade vertical – no nível 2, coeficiente 1,06 do respectivo cargo. 

Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a 

parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão 

somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos 

serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a 

partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem 

a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, 

da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001954-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (RÉU)

 

Vistos, A parte autora formulou pedido de desistência da ação. O limite 

para a desistência da ação ou do processo de cognição é o oferecimento 

da contestação, conforme prevê o parágrafo 4º, do art. 485, da Lei 

13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil): “§ 4º Oferecida à 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação.”. E eventual inconformismo do réu deve ser fundamentado. Em face 

do pedido de desistência e da não insurgência pela parte ré, impõem-se a 

extinção do presente feito, com fundamento no art. 200, parágrafo único, 

do NCPC, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora, 

de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. A teor do artigo 90, do NCPC, 

cabe à parte desistente, ora parte Autora, arcar com o pagamento das 

despesas processuais e os honorários advocatícios, porém isento de 

custas ou despesas processuais (Art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96 e Art. 3º, I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001) e sem honorários, pois não houve 

formação de contraditório. Oportunamente, arquivem-se os presentes 

autos, com as cautelas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000918-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência 

do processo formulada nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c 

pedido de urgência em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em 

consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Considerando a não citação pessoal da parte 

Requerida e/ou não havendo nos autos informação de eventual 

apresentação e juntada de peça de defesa, declaro nesta data o trânsito 

em julgado. A teor do artigo 90, do NCPC, cabe à parte desistente, ora 

parte Autora, arcar com o pagamento das despesas processuais e os 

honorários advocatícios, porém isento de custas ou despesas 

processuais (Art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96 e Art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001) e sem honorários, pois não houve formação de contraditório. 

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas e 

anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000114-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, Em atenção ao Ofício Circular nº 02/2018/NUGEP/VQS, referente à 

decisão que comunica a afetação dos Recursos Especiais nº 

1.692.023/MT e 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial nº 1.163.020/RS, como representativos de controvérsia (tema 

986), determinando a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a mesma questão ora afetada, 

que consiste na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 

1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendam-se os presentes 

até que seja dirimida a controvérsia. Aguarde-se no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1002698-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - 992.880.441-91 

(PROCURADOR)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CORREA MEYER (RÉU)

MARUCIA CORREA MEYER (RÉU)

 

Vistos, O Município de Várzea Grande-MT juntamente com as partes 

requeridas Fernando Corrêa Meyer e Marucia Corrêa Meyer resolveram 

transigir conforme os termos e condições pactuados no acordo acostado 

nestes autos, assinado por seus procuradores, requerendo sua 

homologação. Assim, considerando a regularidade processual e a 

concordância da vontade das partes, com fulcro no artigo 842 do Código 

Civil, homologo por sentença, para que se produzam seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo celebrado entre as partes, que será regido pelas 

cláusulas ali exteriorizadas (ID 12183936). Em consequência, encerro a 

fase de conhecimento do processo, com base no art. 487, inciso III, letra 

“b”, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Tendo em 

vista a composição das partes, requereram a extinção dos processos nº 

15402-26.2009.811.0002 (Código 235463) e processo n º 

2302-23.2017.811.0002 (Código 480542) que tramitam perante esta Vara 

Especializada, devendo ser transladada a presente decisão de 

homologação, acompanhada dos termos do acordo. Do mesmo modo, e 

frente a desistência manifestada, comunique o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, Agravo de Instrumento nº 

1001804-76.2018.8.11.0000, com cópia do acordo e desta sentença. 

Custas e honorários conforme acordo. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades legais. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT0017724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Versam os autos sobre ação anulatória de débito fiscal com 

pedido de tutela cautelar ajuizada por Vilmalh Indústria e Comércio de 

Bebidas Ltda em face do Estado de Mato Grosso. Pretende a parte Autora, 

em sede de tutela cautelar, a suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários relativos a ICMS Estimativa Simplificada constante da CDA nº 

2017201221, objeto da Execução Fiscal nº 1005781-07.2017.8.11.0002, 

ao argumento de que os valores lançados sob tal nomenclatura estão 

sendo declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Em análise 

preliminar, tratando-se de tutela de urgência o Juiz deverá aferir a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para conceder ou 

não a liminar (artigo 300 do Código de Processo Civil). Em que pesem os 

argumentos deduzidos na inicial, não cabe a antecipação dos efeitos da 

tutela. E isso ocorre porque os documentos que acompanham a inicial não 

são suficientes para aferir, com a certeza necessária, a probabilidade do 

direito ora pleiteado, tampouco para afastar a presunção de legalidade e 

legitimidade da CDA impugnada. Posto isso, indefiro o pedido de tutela de 

urgência requerido na inicial. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007554-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE JULIANA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 480 de 519



aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 258040 Nr: 16267-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, foram expedidos os alvarás eletrônicos, 

encartados às fls. 164/165, sendo o de nº 390238-2/2018, no valor de R$ 

2.478,20, tendo como beneficiário João Dalvo de Oliveira Junior e o de nº 

390229-3/2018, no valor de R$ 39.797,33, tendo como beneficiária Josefa 

Patrícia de Oliveira.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 380717 Nr: 27279-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
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GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10092

 Vistos,

FILOMENA NELI DE MOURA KELM apresentou exceção de 

pré-executividade nesta execução fiscal que a FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE move em face de Maria de Lourdes da 

Silva, alegando, resumidamente, a ilegitimidade da executada ao 

argumento de que não era mais dona dos imóveis à época do fato 

gerador; a prescrição da dívida de 2010 e a extinção pelo pagamento das 

dívidas de 2012 e 2013. Ao final, pugnou pelo reconhecimento de sua 

ilegitimidade passiva bem como a extinção da ação face a prescrição do 

exercício de 2010 e quitação dos exercícios de 2012 e 2013.

A excepta apresentou impugnação ao pedido do excipiente, alegando a 

impossibilidade da ocorrência de prescrição, com o prosseguimento 

referentes as inscrições imobiliárias nº 401.141.0790.0001.03.001 e 

401.141.0791.0003.03.001 dos exercícios de 2010, informou a quitação 

referente a inscrição imobiliária nº 401.141.0790.0002.03.001 nos 

exercícios de 2012 e 2013.

A excipiente apresentou pedido de antecipação de tutela requerendo a 

exclusão dos impostos referentes aos anos de 2010, 2012 e 2013 da 

dívida ativa do Município.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, tendo em vista que, o pedido de antecipação de tutela 

refere-se às matérias alegadas na exceção de pré-executividade de fls. 

17/22, passo a analisar conjuntamente.

A exceção de pré-executividade consiste em figura processual 

estabelecida pela doutrina em favor do devedor, facultando-lhe o direito do 

contraditório, incidentalmente, no processo satisfativo, independentemente 

da garantia do Juízo. Para a maioria dos estudiosos, a referida figura 

estaria mais próxima da defesa por objeção do que da defesa por 

exceção, porquanto restringiria à matéria de ordem pública, acerca da qual 

o juiz poderia conhecer de ofício.

Outros apontam a correção no termo, uma vez que determinadas matérias 

enfrentadas por essa via processual somente poderão ser suscitadas 

pela parte interessada, descabendo ao juiz manifestar a respeito de ofício. 

Afastando essa polêmica terminológica e com vistas à forma de cognição 

realizada, Olavo de Oliveira Neto sugeriu como denominação mais 

consentânea incidente de pré-executividade.

 Uma vez admitido este incidente, conquanto caiba à municipalidade eleger 

o sujeito passivo do tributo, certo é que não pode agir sobranceira à 

legislação de regência. Neste ponto, o artigo 130, do CTN, estabelece que: 

“Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os 

relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou 

contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos 

adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.

No caso vertente, a exccipiente alega que comprou o referido imóvel no 

ano de 2011 da executada Maria de Lourdes da Silva e que em dezembro 

de 2011 foi expedido o ITBI com os dados da nova proprietária para 

alteração cadastral, requerendo a retificação do polo passivo para fazer 

constar o nome da excepta.

Analisando os autos, verifico tratar-se de execução fiscal de débitos dos 

períodos de 2010, 2012 e 2013 conforme se denota das CDA’s de fls. 

05/06.

Primeiramente, averíguo da impugnação de fls. 40/47, em que a fazenda 

municipal informou a quitação dos débitos fiscais de IPTU referente a 

inscrição imobiliária nº 401.141.0790.0002.03.001 (exercícios 2012 e 

2013). Assim, restaram apenas a cobrança dos exercícios de 2010.

Pois bem. Tratando-se da ilegitimidade da executada, o Contrato Particular 

de Compra e Venda, ainda que não registrado, e a consequente 

transferência da posse, impõe à adquirente responsabilidade pelos 

débitos incidentes no imóvel, nos termos do artigo 130 do Código Tributário 

Nacional.

O próprio ordenamento sub-roga, na pessoa do adquirente, inclusive o 

crédito tributário cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente ao 

compromisso. Dessa feita, constato que a venda do imóvel ocorreu em 21 

de dezembro de 2011, conforme se comprova da escritura de compra e 

venda de fls. 27/28, portanto, diretamente relacionada com a situação que 

constituiu o fato gerador. Assim sendo, reconheço Filomena Neli de Moura 

Kelm como parte executada, com a exclusão de Maria de Lourdes Silva.

Lado outro, quanto a prescrição do exercício de 2010 alegada, a 

constituição definitiva dos créditos de IPTU se dá com a notificação do 

lançamento, ou seja, na data do seu vencimento. Assim, constituído o 

crédito tributário, dispõe o ente público do prazo de 05 anos para a 

cobrança. No caso em tela, o lançamento foi realizado em 10/08/2010, 

sendo que, a partir desta data começa a contar o prazo de 05 anos para a 

cobrança, tendo sido proposta a ação em 15/12/2014, dentro do prazo de 

05 anos.

 Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela pretendida e acolho 

em parte a exceção de pré-executividade a fim de retificar o polo passivo 

da demanda incluindo no polo passivo Filomena Neli de Moura Kelm, com a 

consequente exclusão de Maria de Lourdes da Silva, devendo ser 

retificada a capa dos autos. Por outro lado, declaro a extinção parcial da 

presente execução fiscal referente à inscrição imobiliária nº 

401.141.0790.0002.03.001 (exercícios 2012 e 2013) em consonância com 

os artigos 924, inciso II e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, 

conforme requerido pela parte Exequente às fls. 40/47.

Quanto ao prosseguimento do feito em relação aos débitos 

remanescentes, intime-se a parte Exequente para manifestar no 

prosseguimento.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 299041 Nr: 19627-84.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PÚBLICA AGENCIA FAZENDARIA POLO VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, devidamente 

qualificada nos autos, propôs “ação anulatória de lançamento fiscal c/c 

pedido de tutela antecipada e depósito judicial e ‘liminar inaudita altera 

pars’” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente qualificado, 

alegando, em síntese, que é beneficiária de incentivo fiscal, concedido 

dentro do plano de política de incentivo à indústria do Estado de Mato 

Grosso – PRODEIC, instituído pela Lei Estadual nº 7958/2003 e 

regulamentado pelo Decreto nº 1432/2003.

Afirma que a empresa beneficiada pelo PRODEIC possui “tratamento 

jurídico” diferenciado para os cálculos de ICMS. Assinala que na 

competência maio/2011 e referência junho/2011 adquiriu em outra unidade 

federativa insumos para sua indústria, todavia, o Fisco realizou 

lançamento fiscal (DAR/original 999/0382325844) no valor da exação de 

R$ 2.940,66 (dois mil, novecentos e quarenta reais, sessenta e seis 

centavos), estando o “status” de omisso na conta corrente fiscal, sendo 

que tal situação lhe causa prejuízo, pois perde o incentivo fiscal.

Aduz que ingressou com recurso administrativo, porém foi indeferido, sob 

o argumento de que no período de 16.05.2011 a 15.06.2011 o incentivo 

fiscal estava suspenso, de forma que deveria incidir a regra do art. 87-J, 

do RICMS/MT. Salienta que o incentivo PRODEIC possui eficácia e vigência 

permanente, sendo que para sua retirada exige requisitos específicos.

Sustenta, por fim, que sempre foi detentora do incentivo e que nunca foi 

comunicada da suspensão dos efeitos da benesse fiscal, razão pela qual 

pede pela procedência da demanda, confirmando a tutela antecipada, e 

que seja declarada a nulidade do lançamento fiscal e, via de 

consequência, a desconstituição do crédito tributário, com apoio, ainda, 

nos documentos de fls. 17-72.

Concedido prazo de 72 (setenta e duas horas) para que a parte ré 

manifestasse quanto ao pedido de tutela (fl. 73), deixou transcorrer “in 

albis” o prazo assinalado, conforme teor da certidão de fl. 78.

Deferido, em parte, o pedido de tutela antecipada, autorizando o depósito 

referente ao DAR/original 999/0382325844, no valor da exação de R$ 

2.940,66 (dois mil, novecentos e quarenta reais, sessenta e seis 

centavos), com a consequente suspensão da exigibilidade dos tributos 

(fls. 79-80).
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A autora à fls. 81 requereu a juntada do comprovante de depósito judicial.

Às fls. 88/98, o requerido apresentou contestação alegando a 

impossibilidade de concessão da tutela antecipada contra o Estado de 

Mato Grosso, relatando sobre o enquadramento no PRODEIC, requerendo 

ao final a improcedência da ação. Juntou documentos às fls. 99/106.

Instado a manifestar, a parte autora impugnou a contestação conforme se 

vê às fls. 107/113, pugnando pela procedência da ação.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

O PRODEIC é um programa vinculado à Secretaria do Estado de Indústria 

Comércio, Minas e Energia (SICME) e tem como objetivo contribuir para a 

expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, 

estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das 

estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com 

ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades 

sociais e regionais, consoante dispõe a Lei n. 7958/2003. O beneficiário 

do programa goza de incentivos ficais, qual seja o diferimento do 

recolhimento do ICMS e não de sua isenção ou exclusão.

Conforme se vê da documentação carreada juntamente com a inicial, 

verifico às fls. 27/39, que as partes celebraram acordo referente ao 

benefício protocolo de intenção do acordo do Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial, bem como o primeiro termo aditivo 

do acordo do PRODEIC.

Ocorre que, a autora alega que seu benefício fiscal foi cancelado sem que 

houvesse informação acerca de pendências junto ao Órgão fiscal e nem 

mesmo informando sobre a previsão do cancelamento, tendo apenas sido 

surpreendido com a cobrança da exação da competência de maio/2011 e 

referência de junho/2011.

Por outro lado, em sua defesa, alegou a parte requerida que a GIEF 

verificou que a empresa, ora requerente, possuía débitos pendentes em 

sua conta corrente fiscal, sendo notificada, por Edital, publicado no Diário 

Oficial n.º 25531, de 01/04/2011, justificando a suspensão de todos os 

benefícios fiscais referentes ao PRODEIC.

Feitas essas considerações, verifico que para a utilização deste programa 

que concede incentivos fiscais existem condições mínimas para a 

utilização do mesmo, sendo um dos requisitos, que o contribuinte não 

esteja inadimplente perante a Receita Estadual, conforme prevê o art. 30, 

da Lei 7.958/2003: “Art.30. Serão suspensos ou cassados os benefícios 

concedidos na forma desta lei, quando os favorecidos deixarem de 

atender o disposto nesta e nos regulamentos dos respectivos programas”.

Assim, conforme se depreende da CI nº 53/GINF-SEFAZ/2013, informa 

que solicitou a suspensão no Sistema CREDESP, dos benefícios fiscais 

concedidos através do PRODEIC por ter constatado que o contribuinte 

possuía débitos pendentes na Conta Corrente Fiscal, tendo sido notificado 

através de edital de notificação. Em razão disso, a suspensão recaiu 

sobre todos os benefícios fiscais referentes ao PRODEIC.

Da documentação carreada aos autos, anoto que a parte autora não se 

desincumbiu de comprovar sua situação regular perante o Fisco. De outro 

lado, o requerido trouxe documentos que demonstraram a irregularidade 

consoante as pendências fiscais da parte autora (fl. 105), o que entendo 

correta a suspensão do benefício fiscal - PRODEIC.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido contido na inicial, com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 500,00 

(quinhentos reais), de acordo com o art. 85, § 2º e incisos, do NCPC. 

Havendo depósito judicial, mantenho a decisão que deferiu a liminar, 

suspendendo a exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20437 Nr: 766-80.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE IND. E COM. DE CEREAIS, DILU 

CARNEIRO DA SILVA, GENECILDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte Executada. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 296604 Nr: 16956-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por MARIA ALICE EVANGELISTA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 307899 Nr: 3841-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS em face de Sebastiana da Silva Bueno, 

requerendo a procedência devido o excesso de execução no valor de R$ 

3.610,32 (três mil, seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos), sendo 

que, é devido o valor de R$ 73.881,65 (setenta e três mil, oitocentos e 

oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), pugnando pela 

homologação do cálculo apresentado, bem como requereu que seja 

encaminhado o presente contrato de honorários para à OAB e ao MPF 

para apuração do requerimento do patrono.

Recebida a impugnação, o (a) credor (a) ofereceu manifestação às 

fls.119-122, concordando com os cálculos apresentados pelo devedor e 

pugnando pela sua homologação.

É o relatório. Fundamento e Decido.
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O Instituto Nacional do Seguro Social- INSS opôs IMPUGNAÇÃO por 

entender ser excessivo o valor constante no cálculo apresentado pelo (a) 

credor (a) e apresentou esboço de liquidação. O (a) credor (a), por sua 

vez, concordou com os cálculos apresentado pelo Impugnante.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ofertada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS, homologando o cálculo por ele apresentado às fls. 

115-116, no valor de R$ 73.881,65 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta 

e um reais e sessenta e cinco centavos).

Oficie-se à OAB, bem como ao MPF, a fim de que se manifestem sobre o 

contrato apresentado pelo advogado da requerente, à fl. 111, remetendo 

cópia da inicial, sentença, acórdão, cumprimento de sentença e desta 

decisão.

Após, expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, ao 

Exmo. Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CF, art. 100 e 

NCPC, art. 535), com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 90265 Nr: 11391-90.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:OAB-MT6707

 Vistos,

Manoel José de Campos apresentou exceção de pré-executividade na 

presente execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública do Município de 

Várzea Grande, alegando, resumidamente, a sua ilegitimidade ao 

argumento de que o imóvel descrito na presente execução (inscrição 

imobiliária nº 103.103.0658.0000), não é de sua propriedade. Ao final, 

pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

A excepta apresentou impugnação ao pedido do excipiente, alegando a 

inocorrência de ilegitimidade passiva, vez que o contribuinte do tributo é 

responsável para fornecer as informações necessárias a respeito de 

possíveis alterações cadastrais dos imóveis de sua propriedade, além de 

ser atribuição da legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do 

IPTU.

É o relatório. Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade consiste em figura processual 

estabelecida pela doutrina em favor do devedor, facultando-lhe o direito do 

contraditório, incidentalmente, no processo satisfativo, independentemente 

da garantia do Juízo. Para a maioria dos estudiosos, a referida figura 

estaria mais próxima da defesa por objeção do que da defesa por 

exceção, porquanto restringiria à matéria de ordem pública, acerca da qual 

o juiz poderia conhecer de ofício.

Outros apontam a correção no termo, uma vez que determinadas matérias 

enfrentadas por essa via processual somente poderão ser suscitadas 

pela parte interessada, descabendo ao juiz manifestar a respeito de ofício. 

Afastando essa polêmica terminológica e com vistas à forma de cognição 

realizada, Olavo de Oliveira Neto sugeriu como denominação mais 

consentânea incidente de pré-executividade.

 Ressaltam, ainda, alguns que, para resguardar o direito do credor, 

detentor, em princípio, de um título representativo de dívida líquida, certa e 

exigível, somente seriam passíveis de oposição, via objeção de 

pré-executividade, as matérias disciplinadas pelo artigo 618, do Código de 

Processo Civil (artigo 803, do NCPC). Isso para se evitar que maus 

devedores utilizem desse instrumento como forma de retardar ainda mais 

o adimplemento, valendo-se do Poder Judiciário.

Assim Clito Fornaciari Júnior, ao discorrer sobre o tema, ressaltou que: 

“Sempre se repetiu que, no processo de execução, o devedor somente 

poderia defender se após seguro o juízo com a penhora de bens ou 

depósito da coisa. Todavia, é do texto original do Código de Processo Civil 

a disposição do art. 618, reputando nula a execução se o título executivo 

não for líquido, certo e exigível; se o devedor não for regularmente citado; 

e, ainda, se a execução for instaurada antes de verificar-se a condição 

ou ocorrer o termo. Cuidam-se de verdadeiras condições da execução e 

que devem ser apreciadas pelo juiz de ofício, indeferindo a inicial, caso 

estes requisitos estejam ausentes, do mesmo modo como teria que agir 

diante de qualquer ação. Essa matéria, que, portanto, não é nova, vem 

ultimamente de ser redescoberta, sendo rebatizada com o pomposo nome 

de “exceção de pré-executivade”(...) Inegável, pois, que se o Judiciário 

não agir com rigor, punindo como litigante de má-fé quem deduza a 

exceção fora das hipóteses do art. 618, a tendência é tornar-se 

totalmente inviável a execução, que hoje, na prática, infelizmente longe já 

está de responder com eficácia àquilo que o sistema processual para ela 

desenha.”

 Uma vez admitido este incidente, conquanto caiba à municipalidade eleger 

o sujeito passivo do tributo, certo é que não pode agir sobranceira à 

legislação de regência. Neste ponto, o artigo 130, do CTN, estabelece que: 

“Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os 

relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou 

contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos 

adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.

Observo, por oportuno, o objeto da presente execução fiscal é a inscrição 

imobiliária nº 103.103.0658.0000, sito na Av. Ulisses Pompeu de Campos, 

nº 249, Jd. Panorama, compreendendo o exercício de 2000 a 2004.

No caso vertente, alega o excipiente que o imóvel descrito na inicial não é 

de sua propriedade e sim de terceira pessoa estranha aos autos. Dos 

documentos acostados pelo excipiente constato às fl.76, documento do 

imóvel, matrícula nº 30.621, situado no loteamento Industrial III, quadra 11, 

nº 17, o qual corresponde com os documentos de fls. 78 e 79, inscrição 

imobiliária nº 104.553.0065.0001.15.001 que encontram-se devidamente 

quitados.

Dessa forma, diante das provas apresentadas pelo excipiente, entendo 

que a inscrição imobiliária de nº 104.553.0065.0001.15.001 corresponde, 

de fato, com o imóvel descrito na matrícula de nº 30.621, sendo o mesmo 

identificado na certidão do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registros 

de Várzea Grande-MT, sendo o único imóvel do excipiente.

Out ross im,  a  inscr ição  imob i l iá r ia  o ra  executada n º 

103.103.0658.0000.03.000, encontra-se situado na Rua Alencar de Lane, 

nº 249, inscrição essa incompatível com a do imóvel matriculado sob o nº 

30.621, de propriedade de Manoel José de Campos, conforme atestado 

pela certidão de fls. 81. O exequente deixou de comprovar o real 

p r o p r i e t á r i o  d o  i m ó v e l  d a  i n s c r i ç ã o  i m o b i l i á r i a  n º 

103.103.0658.0000.03.000.

Neste sentido segue o excerto:

 “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - DEVER 

DO MUNICÍPIO DE DILIGENCIAR SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL - 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1467862-5 - Região 

Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Guilherme Luiz 

Gomes - Unânime - - J. 02.02.2016).

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA NO 1º 

SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO – NULIDADE CDA – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ÔNUS DEVIDOS PELA PARTE 

EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a parte 

executada não mais era proprietária ou possuidora, a qualquer título, do 

imóvel na data da propositura da execução fiscal, nem tampouco na data 

referente ao período em que se executam os tributos devidos, não há 

como reconhecer sua legitimidade para compor o polo passivo da ação 

executiva. O lançamento e a CDA são nulos, devido o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva, sendo inviável a substituição da CDA, por implicar 

modificação do sujeito passivo (Súmula no 392 do STJ). É pacífico o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do cabimento de 

honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, quando extinta 

a execução fiscal.” (Ap 141435/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016)

Diante do exposto, reconheço, a ilegitimidade do Sr. Manoel José de 

Campos para figurar no polo passivo desta demanda executiva, com a 

consequente exclusão e extinção da execução movida em relação a 

inscrição imobiliária nº 103.103.0658.0000.03.000. Concedo a tutela 

antecipada para determinar a liberação dos valores bloqueados com a 

transferência para conta corrente indicada (fl.70). Em consequência, julgo 

extinto na forma do artigo 485, inciso VI e 925 do NCPC.
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Sem custas, por isenção legal. Condeno a Exequente em honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do Art. 85 § 

8º, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º do NCPC. (Yussef 

Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).

Sentença não sujeita a reexame necessário. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007984-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO LEAO PAPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007984-39.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: ALTAMIRO LEAO PAPO Requerido: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as 

partes para que manifestem sobre o laudo pericial, no prazo de dez dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de março de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009060-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILKA NASCIMENTO NEVES PACO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009060-98.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) Requerente: AUTOR: MILKA NASCIMENTO NEVES PACO 

Requerido: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO IImpulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que informe seu comparecimento ou não na perícia designada 

para o dia 23.2.2018, tendo em vista o teor da certidão do meirinho de 

ID.11138630. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de 

março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005868-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CONCEICAO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005868-94.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ANA MARIA CONCEICAO MARQUES 

Requerido: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que assine e junte aos autos o Termo de Caução de ID n. 

12270352. no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 16 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007656-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (RÉU)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

EDIL MOREIRA DA COSTA (RÉU)

DENIVALDO PEREIRA (RÉU)

MARJA CELINI PUGSLEY DO PRADO (RÉU)

CHARLES CAETANO ROSA (RÉU)

WANDERLEY CERQUEIRA (RÉU)

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES (RÉU)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

BENEDITO FRANCISCO CURVO (RÉU)

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (RÉU)

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO (RÉU)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (RÉU)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (RÉU)

FABIO SAAD (RÉU)

HILTON GUSMAO ALVES (RÉU)

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO)

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, I) Considerando a decisão da instância superior proferida no 

agravo de instrumento nº 1012427-39.2017.8.11.0000 (ID 10776687), 

interposto por DIBOX – Distribuidora de Produtos Alimentícios Broker Ltda., 

Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Eirelli, Exectis Administração e 

Participação S/A e Marja Celine Pugsley do Prado Zugair, que limitou o 

bloqueio de valores a quantia máxima de R$ 767.800,00 (setecentos e 

sessenta e sete mil e oitocentos reais), conforme se observa do 

documento juntado no ID 11131607, determino que em eventual nova 

expedição de bloqueio seja observado fielmente o limite máximo 

estabelecido pela instância superior. II) Reanalisando a decisão recorrida 

por força do agravo de instrumento proposto por João José Correa 

Pedroso de Barros (ID 10990139), tem-se que o agravante não trouxe 

nenhum fato novo que justifique a mudança do decisum na atual fase 

processual, pois ainda se encontram presentes todos os requisitos 

necessários observados quando da concessão do pedido liminar, com 

apoio em inúmeros documentos carreados com a peça primeira. Nesse 

contexto, pode-se afirmar, então, que na atual fase processual ainda não 

foram produzidas provas eficazes que evidenciam a sustentada licitude 

na conduta do agravante, o que só será possível durante a instrução 

processual, conforme bem salientou o recorrente. Logo, mostrando-se 

prematura a providência almejada pelo agravante, impõe-se a ratificação 

da referida decisão. III) Ante a verificação de que não foram encontrados 

para a devida notificação os requeridos Antônio Gonçalo Pedroso Maninho 

de Barros, Charles Caetano Rosa, Benedito Francisco Curvo, Hilton 

Gusmão Alves, Fabio Saad, Denivaldo Pereira, Isabela Cristina Penedo de 

Freitas Guimarães e Alan Fábio Prado Zanatta, determino seja intimado o 

MP para se manifestar a respeito, requerendo o que de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. VALDSON ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória c/c Condenatória c/c Antecipação de Tutela” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho 

desde a cessação, a concessão do auxílio-acidente ou, ainda, a 

aposentadoria por invalidez porque, segundo alega, está incapacitado 

para o trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a 

inicial. O autor relatou ter vindo da zona rural WM 1975, passando a 

trabalhar com venda de tambor de água colhido em minas de polos na 

região do bairro Carumbé, do Pedregal e do Carumbé II, posteriormente 

laborando em oficina com funilaria, pintura e solda, tendo exercido tais 

funções por quase 20 (vinte) anos, quando passou a trabalhar como 

motorista de caminhão na empresa Kade Construtora, se especializando 

como operador de “Munck, Guindauto, Guindaste”. Disse que em 

determinado dia, depois de dirigir por mais de 24 horas, sentiu um estouro 

nos olhos, vindo a ser diagnosticado com úlcera córnea em OE, tendo o 

INSS reconhecido a sua incapacidade para o trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho, em 17.7.2014. Afirmou que em 2.6.2015 

submeteu-se a um transplante de córnea, porém não obteve êxito, vindo a 

apresentar quadro infeccioso agudo e perda parcial da visão, tendo, 

porém, o réu, determinado o fim da sua incapacidade no dia da perícia 

médica, em 15.2.2016, inclusive alterando a espécie do benefício de 

acidente de trabalho (91) para auxílio-doença (31), levando-o a perder, 

assim, a estabilidade laboral, o que ocasionou a sua dispensa do trabalho. 

Por tais motivos e alegando estar desprovido de recurso e de meios de 

prover sua subsistência, pugnou pela concessão da antecipação de 

tutela, a fim de que o benefício fosse implantado e mantido até o final da 

demanda. No mérito, requereu fossem declarados nulos os atos 

administrativos que lhe deram alta, com a condenação do INSS na 

obrigação de fazer consistente em sua reabilitação profissional, mantendo 

o auxílio-doença ou, ainda, a concessão da aposentadoria por invalidez 

com acréscimo de 25%. O pedido veio acompanhado de alguns 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no despacho inicial. Em 

contestação, o réu alegou não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão dos benefícios, pugnando pela improcedência 

do pleito. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação dos juros e da 

correção monetária nos termos da Lei n. 9.494/1997 e o termo inicial do 

benefício como sendo a data da realização da pericial judicial. Quanto à 

correção monetária e aos juros, requereu fossem fixados nos termos no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, 

pugnando, ainda, pela isenção das custas e despesas processuais. 

Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar especificamente sobre 

as matérias constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de 

viabilizar eventual recurso extremo. Realizou-se perícia médica (Id. 

8713289), cujo laudo não foi impugnado pelas partes (Id. 9878047 e 

10198078). É o relatório. Decido. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da parte autora e a carência 

do benefício foram reconhecidas pelo réu quando da concessão do 

benefício até a cessação em 15.2.2016, e só serão desconstituídas se o 

autor não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade laborativa 

que o tenha impedido de manter as contribuições previdenciárias, 

restando, pois, verificar se, de fato, ele está inapto para o labor. Os 

documentos médicos carreados aos autos dão conta de que o autor 

perdeu parte da visão, ficando impossibilitado de trabalhar, informações 

que foram confirmadas pela perícia médica realizada nos autos, na qual se 

constatou quadro de “cegueira bilateral.” (Id. 8713289) Em discussão, o 

Sr. Perito relatou que: “Periciando com diagnóstico de cegueira bilateral, 

estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos. 

Apresenta grave deficiência visual, estando inapto definitivamente para a 

sua atividade laboral. Aguarda a realização de novos exames e possível 

tratamento cirúrgico visando melhora da acuidade visual no olho direito, 

permitindo a sua reabilitação profissional.” (Id. 8713289) Em resposta aos 

quesitos, assim afirmou: “Analisando e comparando de forma cronológica 

a documentação médica e previdenciária constante nos autos, pode-se 

dizer que quando o benefício de auxílio-doença foi cessado pelo INSS, o 

autor encontrava-se incapaz par ao trabalho, ainda que temporariamente? 

R. Apresenta incapacidade para sua atividade laboral desde junho de 

2014. A incapacidade do autor é parcial ou total? Permanente ou 

temporária? Uniprofissional; multiprofissional ou omniprofissional? R. Total, 

temporária e omniprofissional. As lesões/deficiências/doenças/moléstias 

de que é portador o autor trazem limitações em sua vida pessoal além da 

vida laborativa? Que tipos de limitações? R. Sim, apresenta grave limitação 

em sua mobilidade. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da 

suposta “doença” sofrida pelo autor? R. Apresenta cegueira bilateral, com 

grave limitação para as suas atividades diárias. O autor é suscetível de 

reabilitação profissional? R. Aguarda reavaliação médica e complementar, 

com possibilidade de tratamento cirúrgico e melhora na acuidade visual do 

olho direito, para então se indicar a reabilitação profissional.” (Id. 8713289 

– sic – com destaque nosso) Afirmou, ainda, que “com base nos 

elementos e fato expostos, conclui-se que o periciando apresenta 

incapacidade laboral total e temporária. Apresenta limitação para a vida 

independente.” (Id. 8713289) Nesse contexto, considerando o quadro 

clínico do autor somado ao seu baixo nível escolar (ensino fundamental), à 

sua atual idade (quase 50 anos) e, ainda, às funções que sempre exerceu 

(motorista carreteiro, operador de guindaste e funileiro), pode-se concluir 

que, ainda que ele se submeta a tratamento cirúrgico ou a processo de 

reabilitação, dificilmente conseguirá se reinserir no competitivo mercado de 

trabalho, o que enseja o reconhecimento de sua invalidez profissional. A 

jurisprudência tem compreendido que a invalidez não deve ser 

estabelecida unicamente com base nas condições físicas do segurado, 

mas também e suas condições socioeconômica, profissional e cultural, 

segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional, 

socioeconômica e cultural do segurado para o exercício de atividade 

laborativa, é plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, 

mormente quando todos os demais requisitos (ser segurado e o período 

de carência do benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 

No mesmo sentido, verificando-se que o autor apresenta limitação também 

para a vida independente, necessitando de assistência permanente de 

outra pessoa, faz ele jus ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) 

previsto no art. 45, da Lei 8.213/91[1]. Quanto ao prequestionamento, com 

a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 
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eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

assinalo que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o pedido 

formulado na inicial, declarando nulos os atos do INSS que deram alta ao 

autor, condenado este à implantação do benefício do auxílio-doença desde 

a data da cessação do primeiro benefício (5.2.2015 – Id. 5047030), com a 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do 

laudo pericial aos autos (5.7.2017)[2], momento da comprovação da 

incapacidade do autor para o exercício de função laborativa, além do 

abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, devendo ser 

descontadas as parcelas já pagas pelo INSS, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, acrescida de juros de mora a 

incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei 

nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a 

partir da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença, deverá ser aplicada de acordo com o referido índice. Condeno o 

réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas 

vencidas e não pagas até o momento da prolação da sentença, com 

suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Por outro 

lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Valdison Alves da 

Silva, portador do CPF n. 432.714.541-20; 2. Filiação: Pedro Alves da Silva 

e Dalidia Ferreira da Silva; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença 

convertido em aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 

auxílio-doença: 6.2.2015, conversão em aposentadoria em 5.7.2017; 5. 

Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito em julgado da 

sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e apresentadas 

ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para 

os devidos fins. P. R. I. C. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito [1] Art. 

45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e 

cinco por cento). [2] (TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – 

Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 

1.6.2016)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004597-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. BENEDITO JOSÉ DE MORAES, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Concessão de Benefício Previdenciário por Invalidez ou 

Restabelecimento de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho ou 

concessão de Auxílio-acidente” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando, em síntese, a 

implantação do benefício, alegando estar incapacitado para o trabalho, 

conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relata ser 

portador de transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), apresentando espondilose 

lombar e discopatia degenerativa e, que, em decorrência de um acidente 

de trabalho sofrido, passou por cirurgia na coluna lombar, com a 

implantação de parafusos pediculares e descompressão das raízes 

nervosas, ocasionando o seu afastamento das atividades laborais. Conta 

que durante o seu afastamento gozou dos seguintes benefícios: 

auxílio-doença - NB 543.685.403-2, no período de 11.11.2010 a 7.12.2010 

e auxílio-doença por acidente de trabalho - NB 544.459.366-8 no período 

de 20.1.2011 a 30.7.2011 e que, embora tenham sido cessados, a 

incapacidade persiste, motivo pelo qual merece aposentar-se por 

invalidez. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em 

contestação, o réu argumenta não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, pugnando pela improcedência do 

pedido. Em caso de eventual condenação, pediu que os juros e a correção 

monetária fossem estabelecidos de acordo como o art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, além da fixação dos honorários conforme Súmula 111 do STJ e 

o termo inicial do benefício como sendo a data da realização da perícia 

médica judicial. Realizou-se perícia médica (Id n. 9827451). Houve 

intimação das partes para manifestação sobre a perícia, tendo a parte 

autora pugnado pelo restabelecimento do auxílio-doença desde a data da 

cessação com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou o 

auxílio-doença com submissão ao processo de reabilitação profissional 

(Id. 10086325). O réu, por sua vez, apenas tomou ciência do laudo (Id. 

9844192). É o relatório. Decido. Antes de adentrar o mérito, por se tratar 

de matéria de ordem pública, cumpre assinalar que as parcelas anteriores 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação foram alcançadas pela 

prescrição, conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a 

seguir, que tem a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como 

marcos definidores para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 

Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). No caso em comento, a 

primeira cessação do benefício se deu em 7.12.2010 e a ação foi proposta 

em 19.6.2017, sendo a primeira data tida como a do indeferimento 

administrativo. Assim, as parcelas anteriores a 19.6.2012 foram 

alcançadas pela prescrição. Quando ao mérito, cumpre assinalar que a 

concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurada da parte autora 

e a carência do benefício restaram demonstradas no extrato do CNIS (Id. 

8188808), no qual se verifica que o INSS lhe concedeu o auxílio-doença 

com última cessação em 30.7.2011, reconhecendo, assim, o 

preenchimento dos requisitos necessário à implantação, ainda, que 

temporária, restando, pois, verificar se, de fato, ele está inapto para o 

labor. A inicial veio instruída com diversos documentos os quais deram 

conta de confirmar as alegações do autor de que sofre de enfermidades 

na coluna. O INSS, por sua vez, depois conceder o benefício por um 

determinado período, considerou o autor apto para o labor e, por essa 

razão, com o intuito de sanar a controvérsia acerca da incapacidade do 

segurado, realizou-se perícia médica judicial, cujo laudo assim relatou: 

“Periciando com o diagnóstico de lombalgia crônica, tratado clinicamente e 

posteriormente cirúrgico no anos de 2011, estando atualmente sem 

acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos, conforme 

relato. Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, 

estável clinicamente, mas que o incapacita para o exercício de sua 

atividade laboral como medida preventiva e evitando a piora clínica e a 

descompensação dos sintomas. Pelo quadro clínico evidenciado, o 

periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser 

reabilitado.” (Id. 9827451– sic) Em respostas aos quesitos, disse que 

provavelmente a atividade laboral do autor tenha contribuído para o 

agravamento de sua patologia e que a sua permanência na referida 

atividade poderá agravar o quadro novamente. (Id. 9827451 – pg 5) 

Afirmou, ainda, que a enfermidade é parcial e restrita às atividades que 

demandem sobrecarga na coluna vertebral lombar, cujo diagnóstico foi 

estabelecido por exame clínico e complementar. (Id. 9827451 – pg. 7-8) 

Sua conclusão foi a de que: “com base nos elementos, conclui-se que o 
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periciando apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não 

apresenta limitação para a vida independente.” (Id. 9827451 – pg 4). 

Vê-se, pois, que o autor faz jus ao auxílio-doença, já que a incapacidade 

que lhe acomete é parcial e permite reabilitação profissional, 

especialmente pelo fato de ser ainda jovem, com pouco mais de trinta anos 

e com boas perspectivas de reinserção no mercado de trabalho em 

função que não demande esforço da coluna lombar, cabendo pontuar que, 

segundo restou apurado nos autos, o INSS nunca submeteu o segurado a 

qualquer processo de reabilitação, muito pelo contrário, cassou-lhe o 

benefício, mesmo estando ele impossibilitado de trabalhar. Em casos 

semelhantes, assim se posicionou a jurisprudência, mutatis mutandis: 

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. 1. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral. 2. A incapacidade laboral da parte autora foi comprovada 

pela perícia médica realizada, onde se constata a incapacidade parcial e 

permanente, com possibilidade de reabilitação (fls. 112/116 e 164/169). A 

qualidade de segurado, por sua vez, foi demonstrada pelo CNIS (fls. 131), 

onde consta registro de vínculos urbanos, sendo os dois últimos nos 

períodos de 01/07/2010 a 11/08/2010 e 01/02/2011, sem data de baixa, 

com indicação de última remuneração em 02/2013, bem como concessão o 

pagamento de auxílio-doença no período de 20/03/2012 a 05/12/2012. 3. A 

concessão anterior de benefício previdenciário comprova a qualidade de 

segurado da parte autora. 4. A prova pericial analisada demonstra a 

incapacidade laboral da parte autora com a intensidade e temporalidade 

compatíveis com o deferimento do benefício de auxílio-doença. 5. O 

auxílio-doença será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. 6. Apelação 

do INSS parcialmente provida, no tocante aos juros de mora. (TRF1 – 

AC/MG 0071368-64.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Neves da Cunha, p. e-DJF1 de 15.6.2016) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. 

INCAPACIDADE LABORAL, RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS (...) 4. 

Diante da incapacidade parcial, determina-se a concessão do benefício de 

auxílio-doença, desde a cessação indevida, até que se conclua eventual 

processo de reabilitação, quando poderá ser convertido em aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-acidente, a depender do sucesso ou insucesso da 

reabilitação. 5. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 6. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque 

presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o 

acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. 

Apelação e remessa oficial parcialmente providas (itens 4 e 5). (TRF1 – 

AC/MG 0038118-40.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal César Cintra Jatahy 

Fonseca, e-DJF1 de 13.6.2016) O autor, como restou demonstrado, 

preenche os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurado e a sua parcial inaptidão 

para o exercício laboral, devendo, portanto, submeter-se aos 

procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91 a 

cargo do INSS, até que se veja apto a retornar à atividade anteriormente 

desenvolvida ou outra compatível com a limitação sofrida ou, ainda, até 

que comprove a impossibilidade de reversão da sua condição física, a 

gerar direito à aposentadoria por invalidez. Quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerida, assinalo que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo 

procedente o pedido alternativo formulado na inicial a fim de ordenar o 

restabelecimento do auxílio-doença, a partir de 19.6.2012[1], já observada 

a prescrição quinquenal, descontadas parcelas eventualmente pagas, 

além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Condeno, ainda, o INSS, a submeter o autor ao processo 

de reabilitação, nos termos do art. 100, da Lei n. 8213/91, devendo este 

sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, acrescida de juros de mora a 

incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei 

nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a 

partir da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença, deverá ser aplicada de acordo com o referido índice. Condeno o 

réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas 

vencidas e não pagas até o momento da prolação da sentença, nos 

termos da Súmula 111 do STJ e do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Por outro 

lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Benedito José de 

Moraes, portador do CPF n. 011.790.931-94; 2. Filiação: Pedro Jose de 

Moraes e Lourdes Pedrosa de Moraes; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença: 19.6.2012 5. 

Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito em julgado da 

sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e apresentadas 

ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para 

os devidos fins. P. R. I. C. [1] “O termo inicial para restabelecimento do 

auxílio-doença será a data da sua cessação indevida até o dia anterior ao 

da  aposentador ia  por  inva l idez . ”  (TRF1 –  AC/RO - 

0000895-48.2017.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Jamil Rosa 

de Jesus Oliveira, e-DJF1 de 29.3.2017)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 24 de abril de 2018, às 

14h15min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos 

da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH REOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)
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1004079-26.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ELIZABETH REOLON Requerido: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte apelada 

para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 16 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004126-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRITO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004126-97.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: BENEDITO BRITO DE ASSUNCAO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

apelada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 16 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004127-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ROSA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004127-82.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: SOLANGE ROSA DE MEDEIROS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

apelada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 16 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332003 Nr: 755-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia designada para o 

dia 3/5/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito 

nomeado o Senhor Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 411671 Nr: 17572-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de auxílio-doença, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da 

gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição 

legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Havendo 

interposição de recurso e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os 

autos à instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 390127 Nr: 5389-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA LEMES DA SILVA, ELINILTON CLEBSON 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 25/5/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 350522 Nr: 16205-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH MARIA MADALENA RODRIGUES DE ARRUDA, 

CIBELE BARROS ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 4/5/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338017 Nr: 6267-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE JUSTINA DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 489 de 519



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 10/5/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349924 Nr: 15781-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CALEGARI LOPES, ILMA XAVIER SIQUEIRA, 

LOURDES FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 18/5/2018, às 17h30min, no Fórum da Comarca de 

Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 223605 Nr: 3874-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. A. S. rep/ por sua genitora MARIA DE LOURDES 

CUNHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (por meio de 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA REGINA DE MATOS - 

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3874-92.2009.811.0002 (Código n. 223605)

“Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer”

Requerente: K.A.S.

 Representante (requerente): Maria de Lourdes Cunha de Araújo

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos,

Segundo se infere da inicial, o polo ativo da demanda está composto por 

menor e, desse modo, este juízo carece de competência para processar e 

julgar a demanda, cabendo ao Juízo da Juízo da Vara da Infância e 

Juventude o processamento do feito, nos termos do art. 148, IV, do ECA.

A jurisprudência tem compreendido que, em se tratando de ação que 

verse a respeito de direito fundamental à vida e à saúde de crianças, é 

competente o juízo da vara especializada da Infância e Juventude para 

resolver a lide, justamente por se tratar de direitos individuais relacionados 

a menores.

Diante do exposto, com fulcro no art. 148, IV, c/c art. 209, ambos do ECA, 

declino da competência em favor do Juízo da Vara da Infância e da 

Juventude desta comarca, para onde deverão ser encaminhados os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 385671 Nr: 2438-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de auxílio-doença, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade 

da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de 

necessitada, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Havendo interposição 

de recurso e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323722 Nr: 20108-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12399, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:OAB/MT15381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 311/317, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 314853 Nr: 11150-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

TERRESTRES-ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON QUARESMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN-Proc. Federal - OAB:1.381.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19.646

 Visto...

Defiro o pedido retro, ordenando a suspensão do presente feito pelo 

prazo de 1 ano. Decorrido o prazo, à parte exequente para requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248013 Nr: 7731-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELINA SUELI DA SILVA, HELENA LEAL DE BRITO, 

VERCILENE DA SILVA, SELMA SOLANGE DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a atualização de 

cálculo de fls. 383-385, ordenando, por conseguinte, seja expedida 

novamente a Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o 

caso, observando-se as orientações da Central de Precatórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248012 Nr: 7711-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANA NUNES JANUÁRIA OHARA, ISLIENE 

AUXILIADORA CORREA DE MAGALHÃES, IVETE DE QUEIROZ PORTO, 

MARIA GENI PEREIRA BILIO, SELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a autora para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334707 Nr: 3223-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA SERAFINA DA SILVA, JOIRCE GONÇALINA 

LEMES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 31/5/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433411 Nr: 3056-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS ANTONIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta ação, 

condenando o requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do 

julgamento do RE 870947,(...) .Os juros de mora devem incidir no 

percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 

11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação.De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ.Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Adonias Antônio de Lima, 

portador do CPF n. 139.014.601-44; 2. Filiação: Manoel Antônio de Lima e 

Carmilita Maria de Lima; 3. Benefício Concedido: aposentadoria por idade; 

4. Data inicial do Benefício: 9.11.2015 (requerimento administrativo); 5. 

Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito em julgado da 

sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos 

no art. 534, do CPC.Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, 

à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393893 Nr: 7696-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgo procedente o pedido formulado na inicial, condenado o réu à 

implantação da aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (14.7.2014 – fl. 37), além do abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.(...) .Os juros de mora devem 

incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei 

nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a 

partir da citação.De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ.Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Nilza Pereira Silva, portador do 

CPF n. 761.016.901-30; 2. Filiação: Albertino Pereira Leite Pedrina 

Francisca da Cruz Leite; 3. Benefício Concedido: aposentadoria por 

invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 14.7.2014 (requerimento 

administrativo); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito 

em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC.Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 427636 Nr: 26021-05.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA MARIA SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14.826-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o 

pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos termos 

insertos no art. 98, do CPC.Havendo interposição de recurso e 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior 

para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 390245 Nr: 5491-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:17634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgo procedente o pedido formulado na inicial a fim de ordenar a 

implantação do auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo 

(25.4.2013)[1], pelo período de 120 dias, descontadas parcelas 

eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da 

respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno, ainda, o INSS, a 

submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do art. 100, da 
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Lei n. 8213/91, devendo este sujeitar-se aos exames periódicos 

realizados pela Autarquia Federal. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947,(...) .Os 

juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, 

até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação.(...) . Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ.Recorro de ofício (Súmula 

490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Rute de 

Oliveira Faria, portador do CPF n. 000.821.951-61; 2. Filiação: Carlos 

Teixeira de Faria e Daria Adelaide de Oliveira Faria; 3. Benefício 

Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 25.4.2013 

(requerimento administrativo); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 

30 do trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da 

sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 98692 Nr: 7859-74.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCONDO DEL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Vistos,

Intime-se novamente o executado para que informe nos autos os dados 

bancários para transferência dos valores, tendo em vista que o bloqueio 

de valores é realizado através do CPF do executado, conforme consta no 

detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, não havendo 

qualquer informação referente a agência e conta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 221635 Nr: 1868-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de 

cálculo de fl. 286, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe, bem como seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor quanto aos honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 394198 Nr: 7907-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRLDS, EDEMILSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segundo se infere dos autos, o requerente Mário Roger Lourença da 

Silva, de 18 anos à época da propositura da ação, está sendo 

representado por seu genitor, Sr. Edemilson José da Silva, em virtude de 

ser portador de patologia neurológica decorrente de traumatismo 

cranioencefálico, segudo relato inicial e documentos médicos contidos nos 

autos somado ao laudo pericial de fls. 58-63.

Nesse passo, pode-se dizer que o demandante não possui capacidade 

processual para estar em juízo por si própriao ou para constituir advogado 

sem a presença de seu representante legal ou de curador especial (art. 

71, do CPC).

 Além disso, havendo interesse de incapaz, é indispensável a intervenção 

do Ministério Público.

 Assim, não havendo nos autos comprovação acerca da representação 

legal, a fim de sanar o vício processual constatado, converto o julgamento 

em diligência, determinando seja ele intimado para regularizar o impasse, 

trazendo aos autos documento comprobatório de sua representação legal 

pelo genitor, por meio de curatela, fixando o prazo de 30 (trinta dias).

 Regularizado o vício processual, ouça-se o Ministério Público, vindo-me, 

após, conclusos os autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435984 Nr: 4634-94.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERVENKUS PETIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 

8.213/91 julgo procedente o pedido alternativo formulado na inicial a fim de 

ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação 

(19.11.2014)[1], descontadas parcelas eventualmente pagas a título de 

auxílio-acidente, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez, monetariamente corrigidas pelo IPCA-E, a partir da 

sentença, e acrescida de juros conforme os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/09, descontando eventuais valores já pagos pelo INSS.Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001).Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

4º, II, do CPC, a incidir sobre as parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ.Recorro de 

ofício (Súmula 490 do STJ). Em obediência às normas previstas no art. 

1.288, da Seção 17 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), faço constar as seguintes 

anotações: Nome da parte beneficiária: Ania Fidoliey (sucessora de 

Tervenkus Petit; CPF 544.759.102-34; Filiação: Adolan Fidoliey e Jussela 

Neron Benefício concedido: Auxílio-doença; 3. Data inicial do Benefício: 

20.11.2014 (dia posterior à cessação do auxílio-doença por acidente de 

trabalho); Renda mensal inicial: a ser apurada em 91% do 

salário-de-benefício.Transitada em julgado a sentença, à parte autora para 

execução. Havendo apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

dentro do prazo legal, remetam-se os autos à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 448866 Nr: 11343-48.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 
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concessão de benefício previdenciário, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC.Havendo interposição de recurso e apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins. Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393052 Nr: 7196-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJA DE FIGUEIREDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 25/5/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330697 Nr: 26990-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELZE FRANCISCA DE ABREU, MARINA PAULA DE 

FIGUEIREDO, NÁDIA BATISTA DE ALMEIDA, NEILA BATISTA DE ALMEIDA, 

MATILDES ELIAS DE SOUZA, ROSANA BUENO DA SILVA SANTANA, 

ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE, SANDRA CECILIA COICARE DE LIMA, 

ROSIMEIRE GONZAGA FIALHO, TEREZINHA DE JESUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:3569-B/MT, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 17/5/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001833-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA GUIA POMPEU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001833-57.2017.8.11.0002 AUTOR: MANOEL DA GUIA 

POMPEU RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001459-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001459-07.2018.8.11.0002 AUTOR: WELLITON PINTO DE 

SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, WELLITON PINTO DE 

SOUZA, qualificado nos autos em epígrafe, aforou Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando em síntese que inscreveu para concorrer 

ao cargo de Analista Judiciário – Direito, na Comarca de Vera-MT, 

conforme Edital nº 22/2015/GSCP, expedido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Aduz que foi aprovado para a única vaga 

existente na Comarca de Vera-MT e ao apresentar-se para tomar posse 

na referida comarca, a Gestora informou que deveria apresentar o diploma 

da faculdade de direito ou certidão de conclusão do curso com a 

informação da colação de grau, nos termos do item 4 do Edital do 

Concurso, lavrando-se uma certidão relatando os fatos que impossibilitou 

a posse. Assenta que impetrou com Mandado de Segurança com pedido 

liminar em face do então Presidente do TJMT e do Presidente da Comissão 

Examinadora do Concurso (PJE nº 1003600-73.2016.811.0000), todavia 

por questão processual, o Mandado de Segurança foi denegado, pela 

maioria do colegiado, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade 

coatora. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência e procedência da 

ação. Instruiu a inicial com os documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Considera-se legitimado ao processo àquele que é titular dos 

interesses em conflito. Nesse contexto, tem legitimidade ativa o titular do 

interesse pretendido e, passiva, o titular do interesse que resiste à 

pretensão. Sobre o tema são os ensinamentos do Professor Humberto 

Theodoro Júnior: "Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, 

os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular 

do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse 

que se opõe ou resiste à pretensão. Diante disso, a legitimidade, seja ela 

ativa ou passiva, deve ser analisada através da narrativa dos fatos 

descritos na petição inicial e dos documentos trazidos aos autos. Trata-se 

de matéria de ordem pública que não está subordinada à fase probatória, 

por isso, pode ser analisada em qualquer fase do processo, não 

importando isso em cerceamento de defesa. Assim, no caso em comento, 

verifico a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por não fazer 

parte da negativa da posse no concurso público em que o Requerente foi 

aprovado, na Comarca de Vera-MT, Edital nº 22/2015/GSCP. Entendimento 

jurisprudencial, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINAR 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A 

legitimidade das partes é matéria de ordem pública e não se sujeita à 

preclusão. Decisão: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG – AI – 

100241025125540001 MG – CÂMARAS CÍVEIS/16ª – Public. 03/03/2016 – 

Julgamento: 29/02/2016 – Relator: Pedro Aleixo). Ante o exposto, em 

razão da ausência de pressuposto processual de validade do polo 

passivo, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do Novel Código de Processo Civil. Arquivem-se com as 

baixas de estilo e procedimentos legais. Custas "ex lege". P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002451-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002451-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ANA ALICE DA 

SILVA E SILVA REQUERIDO: MUNÍCIPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Int.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002454-54.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DIANA APARECIDA 

PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo 

legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme 

previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002221-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZELDA MARIA MARQUES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002221-57.2017.8.11.0002 AUTOR: IZELDA MARIA MARQUES 

RIBEIRO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002455-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DANUBIA PEREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002455-39.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA DANUBIA 

PEREIRA DUTRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo 

legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme 

previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002868-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002868-52.2017.8.11.0002 AUTOR: BENEDITA RITA DE 

ARAUJO OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003086-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA JOSE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003086-80.2017.8.11.0002 AUTOR: MARCIA MARIA JOSE DE 

CAMPOS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001881-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001881-16.2017.8.11.0002 AUTOR: VERA LUCIA GOMES DOS 

SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003011-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERZE POMPEU DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003011-41.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA BERZE POMPEU 

DA CUNHA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se 

as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003003-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003003-64.2017.8.11.0002 AUTOR: FABIO FERREIRA DA 

SILVA RÉU: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, etc. Não há necessidade de dilação probatória no caso em 

julgamento, pois, apesar de se tratar de questão de fato e de direito, as 

provas até então produzidas permitem a imediata prestação jurisdicional. 

Dessa forma, indefiro o pedido consistente na produção de prova 

testemunhal. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no 
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prazo legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, 

conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003457-44.2017.8.11.0002 AUTOR: LUCILENE MARIA 

MARTINS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004845-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA AUXILIADORA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo:  1004845-79.2017.8.11.0002 AUTOR:  FRANCISCA 

AUXILIADORA LEITE RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002773-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SILVA DIAS MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002773-22.2017.8.11.0002 AUTOR: NADIA SILVA DIAS 

MESQUITA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, etc. Não há 

necessidade de perícia contábil, tendo em vista que deverá ser feita na 

fase de liquidação de sentença. Indefiro o pedido. Intimem-se as partes 

para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser necessário 

produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 355, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001064-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001064-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: NILVA APARECIDA 

RIBEIRO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao exame 

dos autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de 

intimado/citado, deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, 

conforme certidão retro. Ante a ausência de contestação, declaro a 

revelia do Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no 

entanto, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 344/CPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/CPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/CPC (caput e 

parágrafo único): “...O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/CPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e após, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000333-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ROSANE CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000333-53.2017.8.11.0002 REQUERENTE: GONCALINA 

ROSANE CURADO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Ao exame dos autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de 

intimado/citado, deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, 

conforme certidão retro. Ante a ausência de contestação, declaro a 

revelia do Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no 

entanto, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 344/CPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/CPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/CPC (caput e 

parágrafo único): “...O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/CPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e após, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIO NUNES DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000660-95.2017.8.11.0002 AUTOR: ELISIO NUNES DA COSTA 

FILHO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao exame dos autos, 

verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, deixou 

transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme certidão retro. 

Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do Requerido (Município 

de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o efeito da presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344/CPC), em razão do 

interesse público indisponível subjacente à matéria (art.345, II/CPC). Sendo 

a Requerida nos autos a Fazenda Pública de Várzea Grande, torna-se 

(relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que defende em 

juízo, uma vez possuir natureza pública. O único efeito da revelia, neste 

caso, será aquele do art. 346/CPC (caput e parágrafo único): “...O revel 

poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 

que se encontrar”. Portanto, para fins de prosseguimento do feito, 
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intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar 

se pretendem produzir provas, art. 348/CPC, justificando a sua real 

oportunidade e necessidade. Decorrido o período, com ou sem 

provocação, certifique-se e após, conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000420-09.2017.8.11.0002 REQUERENTE: PEDRO SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao exame 

dos autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de 

intimado/citado, deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, 

conforme certidão retro. Ante a ausência de contestação, declaro a 

revelia do Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no 

entanto, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 344/CPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/CPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/CPC (caput e 

parágrafo único): “...O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/CPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e após, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000330-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000330-98.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OSMARINA DA 

ROCHA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao exame 

dos autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de 

intimado/citado, deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, 

conforme certidão retro. Ante a ausência de contestação, declaro a 

revelia do Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no 

entanto, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 344/CPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/CPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/CPC (caput e 

parágrafo único): “...O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/CPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e após, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005171-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007654-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008751-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MOURA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1008751-77.2017.8.11.0002 AUTOR: LEANDRO DE MOURA 

BUENO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008752-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENNIA PORTELA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1008752-62.2017.8.11.0002 AUTOR: KENNIA PORTELA 

GUIMARAES RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008687-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008187-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008177-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO FRANCISCO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 280132 Nr: 24010-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R F LEAL E SILVA & CIA LTDA EPP, 

SORAYA REGINA FARIA LEAL E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para 

manifestar no prazo legal acerca dos documentos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 375409 Nr: 23339-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para INTIMAR PARTE REQUERENTE para 

requerer o que de direito, tendo em vista o pedido de desarquivamento. 

Após o decurso do prazo sem manifestação da parte Exequente, os autos 

retornarão ao arquivo provisório.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 311308 Nr: 7382-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SENA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte defesa do réu Jhonatan Sena Pereira, via DJE, 

que foi designada audiência para o interrogatório do réu , para o dia 

21/03/2018 às 16h 30min, na Comarca de Toledo/PR, na 1ª Vara Criminal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523497 Nr: 318-67.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VICTOR MORAIS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA O DIA 21/03/2018 às 

16:30 HORAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 84441 Nr: 6489-94.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROMUALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dra. Telen Aparecida da Costa - 

OAB:8069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS POZZI BARBIRATO 

BARBOSA - OAB:2667

 DRª SUELEN SILVA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16.907- tomar ciência da r. 

decisão de fls.369 proferida nestes autos

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 516148 Nr: 22338-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO, LINS 
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EMILIO LEITE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304, SILMARA ENORE DE MARAIS CORTEZ - OAB:19249

 Com vistas a instruir os autos de forma a propiciar uma sentença 

escorreita, converto o julgamento em diligência e DETERMINO que seja 

oficiada a Gerência da Central de Monitoramento Eletrônico – SEJUDH para 

encaminhar, no prazo de 48 horas, relatório de monitoramento 

especificando o trajeto efetuado pelo acusado LINS EMÍLIO LEITE 

ALMEIDA, no dia 12/10/2017, entre 21h20min e 21h40min, bem como se 

ele passou pela Rua Presidente Jânio Quadros, 153, Vila Ipase, ou a Rua 

Presidente Afonso Pena, Vila Ipase, em Várzea Grande/MT.

Com a juntada, DÊ-SE VISTA às partes por 01 (um) dia para conhecimento 

e eventual manifestação e, após, conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 526477 Nr: 2278-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY SANTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO: SIDCLEY SANTOLIN, Dr. WILLIAN 

MARCOS VASCONCELOS - OAB/MT 11323, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO, DESIGNADA PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 

2018 ÀS 14H00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524604 Nr: 1119-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRO NETO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:19484/O

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO: JACIRO NETO DE MIRANDA - Dr. 

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - OAB/MT 19484, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO, DESIGNADA PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 423655 Nr: 23912-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GODOES DA LUZ, CLEBERSON 

RODRIGUES SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 Trata-se de requerimento formulado pelo denunciado CLEBERSON 

RODRIGUES SIGARINI para que seja revogada a decisão que decretou sua 

revelia, sob o argumento de que a certidão da Oficiala de Justiça não traz 

informações verdadeiras e, ainda, que seu Advogado estava participando 

de audiência de réu preso na comarca de Cuiabá/MT (fl. 1.448/1.453).

Analisando detidamente os autos observo que nada há de errado na 

certidão da Sra. Oficiala de Justiça (fl. 1.395), que especificou 

detalhadamente as diligências realizadas, justificando a impossibilidade de 

localizar o denunciado.

Aliás, para que não restasse nenhuma dúvida quanto ao teor da certidão 

da Sra. Oficiala de Justiça, que, inclusive, tem fé-pública, este Juízo 

determinou que a assessoria deste Gabinete tentasse localizar o 

endereço declinado nos autos, cuja diligência, como já era de se esperar, 

restou novamente infrutífera.

Registro, por oportuno, que desde junho de 2017, a Defesa do acusado já 

havia sido intimada para se manifestar sobre referida certidão (fl. 1.409), 

todavia somente se insurgiu contra o seu teor depois de realizada a 

audiência em 30/01/2018, demonstrando seu nítido interesse em protelar a 

conclusão da instrução criminal.

Finalmente, anoto que, para que a audiência fosse redesignada, este Juízo 

deveria ter sido previamente comunicado sobre a impossibilidade do 

comparecimento de seu Advogado em virtude de audiência de réu preso 

no mesmo horário, o que, de fato, não ocorreu.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido e DETERMINO que as partes 

sejam intimadas para apresentarem suas alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

Com as juntadas, FAÇAM os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, notadamente por se tratar de processo 

inserido na Meta 04 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 427872 Nr: 26200-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fl. 86-v e 91).

INTIME-SE a Defesa para apresentar as razões do recurso e, depois, ao 

Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Com as juntadas CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 253306 Nr: 11391-17.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO DE BRITO, THIAGO 

HENRIQUE DA SILVA, RAFAEL MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:13782-B, UNIC - UNIJURIS - OAB:

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fl. 295).

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recorrente deseja apresentar suas razões (art. 600, §4º, Código de 

Processo Penal), fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 508966 Nr: 18463-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANE OLIVEIRA DOS SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997

 Aportou aos autos Resposta à Acusação de GRACIANE OLIVEIRA DOS 

SANTOS BRITO, o qual, por intermédio de seu Advogado, requer a 

absolvição com base no art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 68/70).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe a acusada 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

INDEFIRO, por ora, o pedido da Defesa que visa a realização de perícia 

contábil nos documentos apresentados com a denúncia (fl. 70, item “b”), 

cujo pleito poderá ser reavaliado depois da oitiva das testemunhas.

INTIME-SE.
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Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 502909 Nr: 15274-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOANICE LEITE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA MARQUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 15274-25.2017.811.0002

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): JOANICE LEITE DE CAMPOS

RÉU(S): SANTANA MARQUES DE CAMPOS

INTIMANDO: Requerido(a): Santana Marques de Campos, Cpf: 

96788097100, Rg: 1362056-8 SSP MT Filiação: Antonio Marques de 

Campos e Julieta Marques de Campos, data de nascimento: 25/07/1984, 

brasileiro(a), natural de N.s. do livramento-MT, convivente, vaqueiro // 

operador de secador, Endereço: Rua Iraque Qd 40 Lt 17, Bairro: Jd Glória 

ii, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão abaixo transcrita.

ADVERTÊNCIA: O não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta ao art. 20 da Lei 11.340/06.

RESUMO DA INICIAL: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por JOANICE LEITE DE CAMPOS, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica em um crime apenado pelo Código Penal, por parte do 

requerido SANTANA MARQUES DE CAMPOS, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA 

OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, 

III, “c”, da Lei 11.340/06).

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em 

vista que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.

Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC. Trata-se de requerimento de Medidas 

Protetivas feito pela vítima Joanice Leite de Campos em desfavor de 

Santana Marques de Campos.As Medidas Protetivas foram deferidas à 

folha 16. No entanto, até a presente data, o requerido não foi intimado das 

medidas de proteção (folha 20). A Defensoria Pública requereu a 

decretação da prisão preventiva de SANTANA MARQUES DE CAMPOS, 

sob a alegação de que o indiciado continua ameaçando a vítima e 

importunando-a em seu ambiente de trabalho (folha 24). O Ministério 

Público também pugnou pela decretação da prisão preventiva do requerido 

SANTANA MARQUES DE CAMPOS às folhas 26/29. É o relato do 

essencial.

Fundamento e Decido. A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida 

cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e 

decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da 

existência dos pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), 

dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indícios suficiente de autoria.

Art. 313. Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, 

será admitida a Decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos:

 (...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução de medidas protetivas de urgência;

(...)”. Com efeito, verifico que a materialidade e os indícios de autoria 

delitiva, necessários nessa fase, estão devidamente comprovados, por 

meio dos Boletins de Ocorrência e dos Termos de Declarações da vítima, 

presente, portanto, o “fumus boni iuris”.

Com relação ao “periculum in mora”, o qual passo à analise, convém 

salientar que nesta fase processual se aplica o princípio do “in dubio pro 

societate” e não do “in dubio pro reo”.

Verifico que o Requerido está se esquivando para não ser intimado das 

Medidas Protetivas deferidas em favor da vítima, uma vez que não foi 

localizado em seus endereços e não atende seu celular, conforme 

certidão de folha 20.

A necessidade de garantir a ordem pública e conveniência para a 

instrução processual restaram evidenciadas, pois o Requerido, além de se 

ocultar do Oficial de Justiça, voltou a reiterar sua conduta delitiva e 

continua ameaçando a vítima (folha 20 e 25). Também restou evidenciada 

a necessidade de preservar a integridade física da vítima, uma vez que 

nos casos de ameaça proveniente de violência doméstica, é muito comum 

a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera, em 

que pese este ser o maior temor da vítima no momento. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E LESÃO 

CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 

ALEGADA AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO 

PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 

RISCO DE RECIDIVA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – INEXIGIBILIDADE IN CASU – 

PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DOLOSO – 

PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 

DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA 

EXTREMADA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS 

FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM 

DENEGADA.
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Não ocorre constrangimento ilegal quando o juiz, tendo em vista as 

particularidades do caso concreto, decreta a prisão preventiva, com 

vistas a garantir a manutenção da ordem pública, devendo estar ser 

fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas 

características delineadas, retratam a grande possibilidade de reiteração 

criminosa, uma vez que o paciente responde pela prática anterior de 

crime. A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a 

inadequação da substituição da prisão preventiva pelas medidas 

cautelares do art. 319 do CPP, quando aquela se encontrar amparada na 

garantia da ordem pública. Além disso, ficou demonstrada nos autos a 

efetiva necessidade e adequação da medida extrema, de modo a atingir o 

fim colimado, de se obstar a reiteração delitiva. É notório que os 

predicados pessoais favoráveis não afastam a constrição processual, 

quando sua necessidade se evidencia através da presença dos requisitos 

ensejadores do art. 312 do CPP.

 (HC 178459/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

01/02/2017)

Portanto, diante da reiteração delitiva e do risco à integridade física e 

psíquica da vítima, restou demonstrada a necessidade da segregação 

cautelar do indiciado para a garantia da ordem pública. Constato que no 

caso dos autos são inaplicáveis as Medidas Cautelares diversas da 

prisão, uma vez que a reiteração delitiva e o desrespeito com o 

chamamento judicial demonstram que estas não terão efeito práticos. 

Oportuno frisar, ainda, que não se trata de antecipação da tutela penal, 

mas de medida cautelar que tem como norte, principalmente, a manutenção 

da integridade físico-psíquica da vítima, conforme alhures mencionado, 

porquanto já pacificado na doutrina e na jurisprudência, de que o 

parâmetro para aferição da adequação e necessidade da prisão cautelar 

não é propriamente o processo ou o futuro cumprimento de pena, mas o 

direito fundamental à integridade corporal da vítima, implícito no direito à 

vida. A Lei nº 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos 

garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão 

preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o 

poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o 

agressor que imponha risco à vítima. Destaca-se que o Requerido possui 

outras passagens criminais por violência doméstica e um inquérito policial 

em curso pelo delito de homicídio simples, conforme folha de antecedentes 

em anexo. Assim, sopesando direitos constitucionalmente assegurados, é 

dever do Estado tutelar o direito à vida, em detrimento da liberdade, e, 

muito embora tratando-se de medida drástica e indesejada, nessa 

diapasão, o bem tutelado no caso “sub examine”, por si só, sustenta o 

decreto de prisão preventiva, notadamente, ante a necessidade de 

resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal, além de 

assegurar a integridade física da vítima.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, em 

consonância com o parecer Ministerial, DECRETO a prisão preventiva do 

indiciado SANTANA MARQUES DE CAMPOS, qualificado nos autos.

Expeça-se o competente Mandado de Prisão, procedendo todas as 

anotações pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Várzea Grande/MT, 28 de novembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa,Estagiária., digitei.

Várzea Grande - MT, 15 de março de 2018.

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino

Gestor(a) Judiciário(a) Enunciado 43 do IX Fonavid - Natal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 229580 Nr: 11487-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:3147-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10.609/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado ANDERSON ROGERIO GRAHL e RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, se manifestarem quanto às certidões de fls. 

485/487, em que as testemunhas da defesa não foram encontradas para 

inquirição no juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 341210 Nr: 8863-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PAULO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO CASTRO SILVA - 

OAB:18608, SERGIO MITSUO TAMURA - OAB:17.150/O, STELA CUNHA 

VELTER - UNIVAG - OAB:4984, UNIVAG - OAB:

 Código: 341210

VISTOS ETC

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público informou novo 

endereço da testemunha José Alves Coelho à folha 144.

 Indefiro o requerimento de diligência para localizar o novo endereço 

vítima, uma vez que o Ministério Público possui meios para promover a 

diligência pleiteada.

Assim, designo para o dia 19 de abril de 2018, às 14h:30min, a audiência 

de instrução e julgamento para das testemunhas e interrogatório do réu.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para que informe o novo 

endereço da vítima.

Intimem-se a testemunha José Alves Coelho no endereço informado à 

folha 144.

Intimem-se o advogado do réu.

Requisitem-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra 

recolhido (folha 140).

Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de julho de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 518232 Nr: 23473-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCDSM, ALMM, CRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY ROSA SILVA LIMA - 

OAB:OAB/MS 6865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da manifestação ministerial de fls. 55, defiro o 

requerimento formulado às fls. 48/49, para o fim de autorizar a emissão de 

passaporte em nome do adolescente Crystian Rodrigues Lemes, nascido 

em 27/01/2003, filho de Eitor Antunes Lemes e Julia Maria Cristiana 

Rodrigues.

Expeça-se o alvará de autorização para emissão de passaporte em favor 

do adolescente, constando seus dados pessoais, com cópia deste 

decisum.

Em seguida, intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, junte aos autos cópia do referido passaporte.

Sem prejuízo, defiro o requerimento de fls. 47 vº e, com a juntada da mídia 

referente à audiência de fls. 25 vº, retornem-me os autos conclusos para 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 15 de março de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito
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Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Abenur Amurami de Siqueira OAB/MT 9.107, na qualidade de 

advogado do querelante Edson Arantes da Silva nos autos de 

Queixa-Crime código 203173 que move em desfavor de Carlos Alberto de 

Oliveira, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 

no dia 10/4/2018, às 16h30min e bem como para que compareça 

acompanhado da vitima no referido ato, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dra. Carolina Rosseto Sanches OAB/MT 19.142, na qualidade de 

advogada da vitima Elias de Arruda e Silva Junior, nos autos código 

208725, para participar da audiência preliminar designada no dia 

17/4/2018, às 13h30min, na sede do Juizado Especial Criminal Unificado de 

Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008980-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO EUGENIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018. às 14:20min, 

bem como quanto à decisão proferida nestes autos, id 11970460.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008717-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018, às 14:40 min, 

conforme a decisão proferida nestes autos, id 11976540.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009519-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MATIAS RONDON (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000250-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

 

Intima-se a partes autoras, na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

10/05/2018, às 14:20 min, junto a sala de conciliação da Vara Esp. em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, conforme decisão id: 

12039811,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007371-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nestes autos, informando novo endereço da 

parte Requerida, posto que a Correspondência de citação fora devolvida 

negativa, que, conforme o teor da mesma, quanto a citação da parte 

requerida, o Correio informa o seguinte quanto a mesma: "mudou-se", 

conforme id 11697475.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002796-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CARLOS CORREA FILHO (REQUERIDO)

 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5739 Nr: 582-85.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIO BARBOSA & DALBOSCO LTDA, 

GRANVILE MOLONHA ALENCAR, ELOI DALBOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656

 Vistos.

1. Ciente da petição de acordo sobre os honorários que aportou ao feito 

em fls. 374/374-v, entretanto, consigno que não cabe a este Juízo 

proceder neste momento a homologação, vez que tais honorários não 

estavam dispostos no acordo principal (fls. 368/370), ainda, em razão da 

homologação do acordo principal, os valores excedentes foram liberados, 

conforme ressai dos próprios autos, impossibilitando assim qualquer 

eventual transferência

2. Deste modo e, tendo em vista que o alvará fora expedido nos termos da 

sentença de fls. 371/371-v, procedo a transferência dos valores 

depositados nos autos em favor do autor.
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3. No mais, cumpra-se os itens 6 e 7 da sentença supracitada.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 408384 Nr: 15790-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. B. DINIZ - ME, SIMONE RODRIGUES 

BRAGA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

T. LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:13603-A

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 490311 Nr: 8216-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ, S. R. B. DINIZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, uma vez 

que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para 

atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC).

 3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento 

antecipado ou designação de audiência).

5. Defiro em favor dos autores os benefícios da gratuidade processual, 

nos termos do artigo 98 do CPC.

 6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300485 Nr: 21145-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO ALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos.

1. Considerando a concordãncia com os valores depositados por parte do 

exequente e a devida expedição de alvará, o arquivamento é a medida que 

se impõe.

2. Remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445658 Nr: 9771-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293178 Nr: 13124-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATECENTER COMERCIO DE BATERIAIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT 11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299730 Nr: 20339-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FELICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º).

 5. Às providências.
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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414460 Nr: 19102-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMELIA GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168A, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CRUZ DOS 

SANTOS MELLO - OAB:17682/O

 Vistos.

1. Intime-se a devedora (instituição financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295943 Nr: 16228-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO MAURICIO RIGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404374 Nr: 13535-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMANHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CALACIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTAMIN DE 

BARROS - OAB:7.901, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.889, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370958 Nr: 20130-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO JOSE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325269 Nr: 21672-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335168 Nr: 3661-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALC PAPER COMERCIO E SERVIÇOS DE 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272084 Nr: 13551-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A ARREDAMENTO 

MERCANTIL, ITAU - UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO, Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Ciente da manifestação que aportou ao feito em fls. 117/118.

2. Pois bem. Em que pese a afirmação prestada pelo exequente, a fim de 

evitar futuras nulidades, entendo que deverá ocorrer a devida intimação 

do executado DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A 

para que possa, querendo, efetuar o pagamento da condenação na parte 

que lhe cabe ou até mesmo impugnar o cumprimento da sentença.

3. Desta feita, por ora, INDEFIRO a expedição de alvará e concedo ao 

exequente o prazo de 5 dias para que informe o endereço do executado 

supracitado.

4. Com a devida informação, expeça-se o mandado de intimação da 
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decisão de fls.87.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284359 Nr: 3393-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284215 Nr: 3222-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CONRADO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:18609-O

 Vistos.

1. À vista dos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo o 

prazo de 10 dias para que a impugnada/exequente manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença, me vindo, em seguida, 

conclusos para decisão.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 243564 Nr: 4694-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDIR HARTMANN, ANTONIO 

CLAUDIR HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a intimação do devedor 

para que indique os bens sujeitos à execução bem como a prova de sua 

propriedade.

2. Pois bem. O art. 774, V, do CPC dispõe que “considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, 

intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus”.

3. Desta feita, uma vez não encontrado bens dos executados, passíveis 

de penhora, DEFIRO o pedido de fls. 134, para o fim de determinar a 

intimação dos executados para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

onde estão os bens sujeitos a penhora, os respectivos valores, bem como 

a prova de sua propriedade, sob pena de aplicação de multa de 20 % 

sobre o valor atualizado do débito, em favor do exequente.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267816 Nr: 6538-28.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO BUENO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA ME ( ZALEM 

VEÍCULOS), BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BATISTA FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 Vistos.

1. Intimem-se os requeridos para que no prazo comum de 5 dias se 

manifestem acerca do pedido de cumprimento de sentença de fls.202/206, 

ainda, sobre a petição de fls. 216/223.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 448103 Nr: 10951-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Santa Marta EPP, 

JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA, 

MARTA APARECIDA CAPARROZ SUTY, MAURO STUY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 71.

2. Escoado o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286322 Nr: 5537-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO - PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMARIA SEVERINA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 91075 Nr: 880-96.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAV - CONSTRUÇÕES E TRANPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - OAB:, 

SIDNEY BERTUCCI - OAB:17851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 
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manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299570 Nr: 20163-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427411 Nr: 25900-74.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.D. M SOARES HOTELARIA EPP, LUIS 

DROSHIC MENDOZA, ESTHER DROSCHIC MENDONÇA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846/A, MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEA DROSGHIC MENDOZA 

- OAB:12731

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação do executado Luiz Droshic Mendonza, 

através de Carta de Citação, no endereço informado às fls. 85.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439034 Nr: 6291-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNA INDUSTRIA COMERCIO LTDA,, 

VALENTINA RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente para intimação por edital dos 

executados, acerca da penhora efetivada no feito.

2. Quanto ao tema, o entendimento jurisprudencial tem sinalizado que, 

diferentemente do que ocorre com a citação por edital, não é necessário o 

esgotamento de todos os meios para localizar a parte, quando se tratar de 

intimação por edital.

3. Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS – CÔNJUGE 

MEEIRO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA FRUSTRADA – INFORMAÇÃO QUE A PARTE ESTÁ EM LOCAL 

INCERTO ANTE A EXISTÊNCIA DE AMPLA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA 

– REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO VIA EDITAL – POSSIBLIDADE – 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Atestando o oficial de 

justiça a impossibilidade da intimação pessoal da cônjuge meeira do 

executado acerca da penhora de bens imóveis, nada obsta que seja feita 

via edital, enquadrando-se no art. 231, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial tem sinalizado que não é necessário o esgotamento de 

todos os meios para localizar a parte, quando se tratar de intimação por 

edital. (AI 49397/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/07/2014, 

Publicado no DJE 23/07/2014)”.

4. No caso dos autos, fora certificado pelo Senhor Oficial de Justiça que 

não há informações acerca do paradeiro dos executados, conforme se 

depreende da certidão de fls. 79.

5. Assim, acolho o pedido de fls. 84, no tocante à intimação por edital dos 

executados, acerca da penhora realizada no imóvel matriculado sob o n. 

80.829 (fls. 58).

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 228914 Nr: 9056-59.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR HELENO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444273 Nr: 9000-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291009 Nr: 10665-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMAFLEX INDUSTRIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, DORIVAL JARDIM 

MACEDO, DORIVAL JARDIM MACEDO, SIRLEI SALES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, RENATA MACHADO BORGES CARVALHO - OAB:14079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação no endereço informado às fls. 149.

2. Quanto ao pedido de expedição do Termo de Penhora do Imóvel 

indicado às fls. 149, postergo sua análise para após a juntada da matrícula 

atualizada do imóvel.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 93088 Nr: 2511-75.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAV CONSTRUÇÕES DE TRANSPORTES LTDA 

EPP, ATAIDE ELIAS DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO CAREAGA - OAB: 

OAB/MT4319, Sidiney Bertucci - OAB:PR nº 17.851, SIDNEY BERTUCCI 

- OAB:17851/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257914 Nr: 16237-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DA SILVA SOLDA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12895

 Vistos.

1. Intime-se a devedora (instituição financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443921 Nr: 8789-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUNICE APARECIDA MATHIAS PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348624 Nr: 14933-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ANTONIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Intimação do autor, para ciência da audiência de Conciliação a ser 

realizada no dia 10/05/2018, às 14h40minutos, na sede do Foro da 

Comarca de Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295712 Nr: 15974-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. SANTOS - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em documento que 

representa título executivo à luz da legislação processual vigente, bem 

como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à 

conversão em Execução de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).

9. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237335 Nr: 17143-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 
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EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZIMBO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:MT 13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido do autor para expedição de ofício às empresas de 

telefonias, uma vez que a busca de endereço deve ser realizadas perante 

os órgãos disponibilizados ao Poder Judiciário.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349387 Nr: 15351-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MARTINS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371093 Nr: 20234-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGA ALVES LTDA – ME (DROGAFAR), 

MARCOS PAULO DAMACENO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420629 Nr: 22342-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O R DE ARAUJO MATERIAS CONSTRUÇÃO, 

ODALIA RAMOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393028 Nr: 7178-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI, MARIA MARTA FRACARO 

CAMPANHONI, CLEBER VALMOR CAMPAGNONI, SONIA APARECIDA 

MURARI CAMPAGNORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265811 Nr: 5493-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 15037-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237246 Nr: 17037-42.2009.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

INFORMAÇÃO DA CONTA ÚNICA (fls. 116). Nada mais. ______Paulo 

Pedro Francisco dos Santos - Técnico Judicário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393028 Nr: 7178-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI, MARIA MARTA FRACARO 

CAMPANHONI, CLEBER VALMOR CAMPAGNONI, SONIA APARECIDA 

MURARI CAMPAGNORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303889 Nr: 24844-11.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - OAB:15415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Certifico que dando cumprimento a decisão de fls. 163 efetuei busca no 

sistema SISCONDJ e constatei a existência de valores conforme extrato 

em anexo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301195 Nr: 21938-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR APARECIDO SCHIAVIANTTI 

MADANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação no endereço informado às fls. 149.

2. Quanto ao pedido de expedição do Termo de Penhora do Imóvel 

indicado às fls. 149, postergo sua análise para após a juntada da matrícula 

atualizada do imóvel.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321214 Nr: 17612-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIMARCASADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA VIANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo-se em vista que entre a data do pedido e a hodierna, já 

transcorreu lapso superior ao requerido, indefiro o pedido de suspensão 

do feito de fls. 84.

2. Na sequência, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

requerer o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304918 Nr: 541-93.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR NUNES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos.

1. À vista dos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo o 

prazo de 10 dias para que a impugnada/exequente manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença, me vindo, em seguida, 

conclusos para decisão.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317764 Nr: 14465-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSE DE CAMPOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:OAB-MT 18441, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343557 Nr: 10718-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA, Maria José de 

Fiqueiredo, ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES, ANDREY FIQUEIREDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.
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2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323151 Nr: 19536-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, CECILIA VICTORAZZO LOUZADA, 

MARCIO GOMES LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305115 Nr: 762-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON GONÇALO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351908 Nr: 17265-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILZA MARIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação de fls. 102, todavia, informo ao autor que a 

pesquisa já esta disponibilizada nos autos, conforme se depreende às fls. 

101.

2. Assim, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para manifestar 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373287 Nr: 21755-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS 

LTDA-EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS, MARCOS ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307978 Nr: 3919-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374028 Nr: 22315-48.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFMR - COMÉRCIO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME, RENATO ADALBERTO CURADO, BENEDITO 

DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 509 de 519



 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391313 Nr: 6100-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMPOS NEVES CIA LTDA ME, EDER 

ROBERTO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378919 Nr: 25975-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISELMA IRENE DE OLILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT15.714/0

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384140 Nr: 1483-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 

FIDC PREMIUM, PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, JOSÉ 

EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CIDRÃO FROTA - 

OAB:OAB/CE 19.976, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB:OAB/CE 

23.495, ULYSSES ECCLISSATO NETO - OAB:182700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292277 Nr: 12066-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO SOARES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

PANAMERICANO S/A em desfavor de LUCIO SOARES MACIEL, 

objetivando a apreensão do bem descrito na inicial.

2. Às fls. 19 foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem e citação 

do requerido, contudo, antes mesmo de expedido o mandado a parte 

requerida comparece aos autos para apresentar defesa, conforme 

petição e documentos de fls. 21/43, ocasião em que informou a existência 

da ação de revisão de contratos junto ao Juízo da Vara Bancária da 

Comarca de Cuiabá.

3. Às fls. 47 este juízo determinou a busca de informações junto àquele 

juízo, no sentido de verificar a existência de eventual conexão e 

prevenção entre os feitos.

4. Às fls. 59/86 aportou aos autos, cópia dos autos interpostos naquele 

juízo, onde se verificou que o feito foi julgado extinto, sem resolução do 

mérito.

 5. Pois bem. Consoante se extrai dos autos, o feito que tramitava no Juízo 

da Comarca de Cuiabá foi extinto e arquivado, de modo que não há que se 

falar em conexão entre as ações, muito menos extinção do presente feito, 

conforme requerido pelo autor em sua peça de defesa.

6. Desta feita, o prosseguimento do feito é medida que se impõe, com a 

expedição do competente mandado de busca e apreensão e citação do 

requerido.

7. Entretanto, com a nova redação dada pela Decreto-Lei nº 911/69, 

determino que se cumpra a liminar deferida, citando-se o requerido(a) para 

pagar a integralidade da dívida pendente em 05 (cinco) dias, segundo 

valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios.

8. 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.

 9. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, 

em quinze dias contados da execução da liminar, 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.

 10. Revogo parte da decisão no que toca à manutenção e guarda do 

veículo os limites territoriais desta e da vizinha comarca de Cuiabá.

11. Postergo a análise da contestação para o momento oportuno.

12. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307111 Nr: 2958-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573/MT, DABERSON MACHADO BATISTA - 

OAB:OAB/MT7495

 (...)19. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nesta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.20. Custas pagas na distribuição. CONDENO o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.21. Considerando a 
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impossibilidade de devolução do veículo, em face da sua venda em leilão, 

conforme informado na certidão de fls. 76 dos autos em apenso (Código 

300383), concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a instituição 

financeira deposite o valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, 

devidamente atualizada, que será revertido em favor da parte 

requerida.22. Transitado em julgado, certifique-se, e, não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.23. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300383 Nr: 21031-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT, DABERSON MACHADO BATISTA - OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 (...)54. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Deixo de condenar às custas processuais 

e honorários advocatícios, em face da gratuidade do autor.55. Autorizo o 

levantamento dos valores depositados no feito, mediante alvará, em favor 

da instituição financeira.56. Aguarde-se o transito em julgado da sentença, 

o que deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo.57. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302615 Nr: 23482-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FARICIO DA COSTA, RICARDO 

NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA FERREIA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação em fl. 81 e planilha de fl. 81-v.

2. Compulsando o processo verifico que o valor disposto na nova planilha 

trazida pelo exequente encontra-se aquém do valor trazido à fl. 67.

3. Assim, a fim de dirimir eventuais dúvidas, concedo ao exequente o 

prazo de 5 dias para que sane a irregularidade apontada.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318512 Nr: 14899-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BALBINO PONCETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido do autor para expedição de ofício às empresas de 

telefonias, uma vez que a busca de endereço deve ser realizadas perante 

os órgãos disponibilizados ao Poder Judiciário.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391454 Nr: 6212-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEY GERCI SACALY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação/intimação, no endereço informado nos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302179 Nr: 22996-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NARCISO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fl. 73, entrentanto, consigno que é dever 

do autor envidar esforços na localização do endereço da parte requerida, 

motivo pelo qual INDEFIRO o pedido citado.

2. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292277 Nr: 12066-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO SOARES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerida, para que, nos termos do artigo 485, §4°, do CPC, manifeste-se 

acerca do pedido de desistência do autor (fls.89v), consignando que seu 

silêncio importará em aceitação tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334493 Nr: 3029-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 
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apresentar ipugnação à contestação, no prazo de 15(quinze )dias. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317072 Nr: 13435-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CÉZAR BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383096 Nr: 789-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT-13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262307 Nr: 1374-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA IRACEMA DA GUIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT, FANIA LIBORIO FELICIANO - OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:

 Certifico que não foi possível a expedição do alvará de levantamento 

nesta data, em virtude do valor não estar vinculado aos autos, motivo pelo 

qual expeço Oficio à Conta Única solicitando a vinculação. Certifico que 

consta nos autos um valor de R$ 5.141,30 (depositado pela 

Requerida/Credora) conforme extrato anexo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269183 Nr: 14707-04.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIFLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:178.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze dias). 

Nada mais.______Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273486 Nr: 16198-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, RICARDO 

MARCIO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze dias). 

Nada mais.______Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398410 Nr: 10492-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO HAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze dias). 

Nada mais.______Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295217 Nr: 15428-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 412657 Nr: 18140-74.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLY FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 512 de 519



apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze dias). 

Nada mais.______Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301686 Nr: 22452-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENIR GARCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206341 Nr: 2264-26.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANETE E ARANTES CANETE LTDA. - ME, 

ERNESTO NUNES CANETE, MARIA SILVANI ARANTES CANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Intimação do autor, para apresentar nos autos a guia de depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, referente a petição de fls.114 de 

03/10/2017 que não veio acompanha da petição, apenas veio o 

comprovante de depósito no valor de192,14 em data de 29/9/20178.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008980-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO EUGENIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (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: 1008980-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: GONCALO 

EUGENIO DA CRUZ REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Revisional de Contrato, promovida por GONÇALO EUGENIO DA 

CRUZ, em face de BANCO PAN S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Aduz que, para a obtenção do veículo descrito nos autos, 

pactuou com o requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, 

alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, 

repassando ao consumidor despesas da própria operação bancária, sem 

anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com 

pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede 

sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 
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não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

08/05/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Intimem-se 

25. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008717-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008717-05.2017.8.11.0002 AUTOR: ALEXANDRINA 

RODRIGUES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. 

Primeiramente, recebo a emenda da inicial. 2. Trata-se de Ação Revisional 

de Contrato c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Antecipação 

de Tutela c/c Danos Morais, promovida por ALEXANDRINA RODRIGUES, 

em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz que, para a obtenção do veículo descrito 

nos autos, pactuou com o requerido um contrato para financiamento do 

bem. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no 

mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão 

dos valores considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora não são suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte 

autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e 

lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor referente 

à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira, de 

modo a demonstrar a inexistência de mora na relação contratual. Também 

não conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da 

presença dos requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar 

demonstrado um dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em 

julgamento de recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a 

negativação do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando 

presentes, ao menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação 

apenas de parte do débito, haja depósito do valor referente à parte tida 

por incontroversa ou a prestação de caução idônea ao prudente arbítrio 

do magistrado. 10. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - De acordo com orientação emanada 

do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 

DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito das parcelas do contrato 

somente se justifica quando presentes os demais requisitos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE 

MINAS - AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY 

MARTINS CAMILO. Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste 

entendimento, a autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da 

Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o 

depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a 

recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a 

inexistência de mora. 12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 13. Os 

pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos diretamente 

à instituição financeira, no tempo e modo contratados, sobretudo porque 

inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o que afasta, em 

princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 14. Nesse 

sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO 

INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO 

DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - INDEFERIMENTO – 

INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - POSSIBILIDADE 

DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 

15. A mera propositura da ação não tem força para descaracterizar a 

mora do devedor, porquanto se faz necessário que as alegações sejam 

apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para revelar a 

probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas são 

passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 
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artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

08/05/2018, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que 

comprovou a hipossuficiência declarada. 24. Intimem-se 25. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HELENA SA DE ATAIDE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005821-23.2016.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: ROSANGELA HELENA SA DE ATAIDE Vistos. 1. 

Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 08/05/2018, às 15h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000250-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000250-03.2018.8.11.0002 AUTOR: JEFFERSON CESAR DA 

SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO RÉU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos. 1. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 10/05/2018, às 14h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 2. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 3. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

4. No mais, cumpra-se a decisão proferida no plantão judiciário (ID 

11364899) em sua totalidade. 5. Expeça-se o necessário. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001111-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE DE SOUZA PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-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: 1001111-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ERNANE DE SOUZA PAES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, promovida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ERNANE DE 

SOUZA PAES, partes devidamente qualificadas nos autos, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifiquei que 

a notificação encaminhada ao devedor referiu-se à mora do requerido a 

partir da parcela com vencimento em 25/09/2017. 3. Todavia, antes do 

recebimento da inicial, o requerido manifestou-se nos autos para informar 

que não estava em mora, juntando ao feito os comprovantes de 

pagamentos. 4. Assim, em respeito ao Princípio do Contraditório, concedo 

o prazo de 05 (cinco) dias para o autor se manifestar acerca do petitório 

do requerido. 5. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE REGINA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001062-45.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: GISLAINE REGINA 

MENDONCA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009275-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON SOARES 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: 1009275-74.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EDNILSON SOARES 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005225-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M DE L J DOHO HOTEL NOVO PARAISO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ROS ORTIS JUNIOR OAB - MT5246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005225-05.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: M DE L J DOHO 

HOTEL NOVO PARAISO - EPP EMBARGADO: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A Vistos. 1. Trata-se de Embargos de 

Declaração com efeito infringente, com o propósito de que sejam 

modificadas questões atinentes à sentença que extinguiu o feito. 2. É o 

sucinto relatório. Decido. 3. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 4. Contudo, no mérito 

entendo que a pretensão não pode prosperar. 5. Com efeito, os Embargos 

de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao juiz 

ou juízes prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam 

obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão ou erro 

material existente no julgado. Não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada. 6. Assim determina o Art. 1022, do CPC: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a 

requerimento. III – Corrigir erro material 7. Segundo a jurisprudência do 

Egrégio TJMT, os embargos de declaração não se prestam a alterar o 

julgado exclusivamente através de efeito infringente. 8. Nesse sentido: 

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – 

INADMISSIBILIDADE AINDA QUE O INTUITO SEJA PREQUESTIONAR A 

MATÉRIA – RECURSO QUE SE PRESTA SOMENTE ÀS HIPÓTESES DO 

INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO CPC – INEXISTINDO AS OMISSÕES 

APONTADAS, IMPERIOSA É A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – 

RECURSO IMPROVIDO – Nega-se provimento aos embargos de declaração 

que pretende unicamente a modificação do julgado que lhe fora 

desfavorável, posto que o presente recurso presta-se apenas às 

hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 535 do código de processo 

civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio 

de Castilho – J. 12.05.2003). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 9. Isto Posto, por entender que não há 

omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença proferida 

nestes autos, e, não sendo esta a via correta para modificação da 

decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código 

de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, 

mantendo a sentença atacada tal como está lançada. 10. Intime-se. 11. 

Cumpra-se. 12. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007955-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIVANIA DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007955-86.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: NEIMIVANIA DE SOUZA - ME Vistos. 1. Defiro o pedido 

do autor (ID 11772151) para citação do requerido por oficial de justiça. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004651-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA BARBOSA DE SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1004651-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: RAQUEL CRISTINA 

BARBOSA DE SANT ANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 

Defiro o pedido do autor para citação do requerido no endereço informado 

no petitório de ID 11492658. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004208-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/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: 1004208-31.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME Vistos. 1. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO – ME, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. O executado opôs 

Embargos a Execução nos próprios autos, ocasião em que fora intimado 

para que procedesse à correta distribuição dos Embargos à Execução, 

visto que deverão ser distribuídos em autos apartados, conforme 

preconiza o artigo 914, §1º do CPC. 3. Todavia, o requerido deixou escoar 

o prazo sem atendimento à determinação, conforme se depreende da 

certidão de ID 12090550. 4. Dessa forma, deixo de analisar os Embargos à 

Execução do executado. 5. Na sequência, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o exequente manifestar o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 6. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se 

pessoalmente o exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º do CPC. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004562-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (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: 1004562-56.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME, JOAO PAULO DE 

TARSO KIRST Vistos. 1. Ciente da petição do exequente de ID 12099133, 

todavia, antes de apreciá-la, em respeito ao Princípio do Contraditório, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente se manifeste 

acerca do petitório do executado ID 10550833 e demais documentos, 

requerendo o que entender necessário. 2. Após, conclusos. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008748-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GARCIA DA PAZ (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: 1008748-25.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: RODRIGO GARCIA DA PAZ Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“AUSENTE”, carecendo do comprovante de seu recebimento. Na 

sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios 

de notificação pessoal, de modo que não ficou comprovada a mora do 

requerido. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO OAB - 570.789.121-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001962-28.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: AMERICA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 

ME REPRESENTANTE: CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO Vistos. 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 
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distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 518 de 519



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 519 de 519



Disponibilizado - 19/03/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10220  Caderno de Anexos - Página 1 de 8



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº 124/2018-GRHFC 

 

A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 

(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão judiciário do mês de 

ABRIL/2018, nos termos do Provimento n.º 10/2016-CM, de 06/05/2016;  

 

CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as audiências de custódia, nos 

finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer expediente normal, 

competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos necessários ao 

cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, § 5º, do Provimento n.º 1/2017-

CM, de 18/01/2017;  

 

CONSIDERANDO o relatório de Afastamento dos Magistrados, no qual informa que a Exma 

Dra. Silvana Ferrer Arruda, Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, estará afastada de 

suas funções nos dias úteis do mês de Abril/2018; 

 

RESOLVE: 

 

ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 

Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Abril de 2018, das 

áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

  

ÁREA CÍVEL 

 

Dias 01 a 06/04/2018 

Juiz(a): Dr. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA 

 Juízo da 3ª Vara Esp. de Direito Bancário 

Gestor: DARLENE MIRANDA 

 Telefone(s): 3648-6395 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: ANTÔNIO JARBAS GOMES CARVALHO 

  Telefone(s): 99661-5015 

BENEDITO JOSÉ DE MAGALHÃES 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Dias 07 a 13/04/2018 

Juiz(a): Dr. PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JÚNIOR 

 Juízo da 4ª Vara Esp. de Direito Bancário 

Gestor: MERLY HEIDELIND KIM SGUAREZI 

 Telefone(s): 3648-6405 / 99948-8823 
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Oficiais de Justiça: THIAGO FRANCISCO DE CAMPOS 

  Telefone(s): 99661-5015 

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Dias 14 a 20/04/2018 

Juiz(a):    Dr. LUIZ OCTÁVIO SABÓIA RIBEIRO 

                                                 Juízo da 3ª Vara Cível 

Gestor:     KELLY FERNANDA XAVIER BONFIM RAMOS 

 Telefone(s): 3648-6425 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: DAVID RUELIS 

 Telefone(s): 99661-5015 

 AMILSON MIGUEL DA SILVA 

 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Dias 21 a 27/04/2018 

Juiz(a):    Drª. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

                                                Juízo da 5ª Vara Cível 

Gestor:     LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

 Telefone(s): 3648-6325 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: LUCAS VIEIRA 

 Telefone(s): 99661-5015 

 DÊNIO SOUZA DE REZENDE 

 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              ELIAS GOMES FERREIRA 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Dias 28 a 30/04/2018 

Juiz(a): Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

 Juízo da 4ª Vara Cível 

Gestor: MÁRCIA SUZANA CHUPEL  

 Telefone(s): 3648-6435 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: CLEIDE VARGAS DE CASTILHO 

  Telefone(s): 99661-5015 

ADILSON CÉZAR DA SILVA 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

ÁREA CRIMINAL 
 

Dias 01 a 06/04/2018 

Juiz(a):    Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO  

                                                Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 

Gestor:     WELLITOM OSORSKI GOULART 

 Telefone(s): 3648-6615 / 99949-0558 
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Oficiais de Justiça:                  ARNALDO ERVINO LAMB 

 Telefone(s): 99642-8737 

 JEIE DARQUE BRAZ DE MORAES 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Dias 07 e 13/04/2018 

Juiz(a):    Dr. GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO 

                                                 Juízo da 2ª Vara Criminal 

Gestor:     ADRIANA CARLA LIMA 

 Telefone(s): 3648-6161 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:  EDUARDO CÉZAR BARBOSA SIQUEIRA 

 Telefone(s): 99642-8737 

 JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Dias 14 a 20/04/2018 

Juiz(a):    Drª. RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA 

                                                Juízo da 9ª Vara Criminal 

Gestor:     FRANCK ROBSON DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 3648-6235 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:  ORIVALDO CARVALHÃES DE OLIVEIRA  

 Telefone(s): 99642-8737 

 SIMONE VIEIRA ORMONDE 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Dias 21 a 27/04/2018 

Juiz(a):    Dr. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES  

                                                 Juízo da 12ª Vara Criminal 

Gestor:     ANA FLÁVIA MARCELINO DE BARROS 

 Telefone(s): 3648-6265 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:  PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO 

 Telefone(s): 99642-8737  

 RITA CÁSSIA SOARES PINTO 

 Telefone(s): 99326-7998  

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 

 Telefone(s): 99997-5916  

 

Dias 28 a 30/04/2018 

Juiz(a):    Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO  

                                                 Juízo da 13ª Vara Criminal 

Gestor:     VIRGÍNIA DA CUNHA MULLER 

 Telefone(s): 3648-6275 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:                  JORGE ELIAS DOS SANTOS 

 Telefone(s): 99642-8737 
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 MARLI TEREZINHA SALAMONI LENZI 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 

pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 

ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 

escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 

Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 

sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 

ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 

no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 

notificando-os pessoalmente. 

 

ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 

Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 

ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 

presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 

expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 

custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 

obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 

realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 

matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 

ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 

servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 

plantão, em dia não útil. 

 

ART. 9º. Os Oficiais de Justiça, durante o plantão semanal criminal, deverão ficar a disposição 

do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia após às 19:00 horas, autorizando-

os a receber diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados e alvarás expedidos.  

 

ART. 10º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 

Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 

artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 

apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  
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ART. 11. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 

magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 

devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 

relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 

encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 

ART. 12. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 

fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 

Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 

substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 

impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 

ART. 13. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 

nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 

constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 

de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 

Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 

aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 

Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 

serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 

Registre-se e cumpra-se. 

 

Cuiabá, 14 de março de 2018. 

 

(ASSINADO DIGITALMENTE) 

EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 

JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº. 133/2018-GRHFC 

  

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário, para a Custódia, dos Oficiais de 

Justiça da Zona Presídio, lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o 

mês de ABRIL/2018, na forma abaixo discriminada: 

 

Data Oficial de Justiça 

02/abr Dinah Ribeiro Rodrigues 

03/abr Fabíola de Cassia Siquinelli 

04/abr Martha Ribeiro Ens Fernandes 

05/abr Diego Benedito Silva de Moraes 

06/abr Alexandre Girard Ribeiro da Silva  

09/abr Rita Cássia Soares Pinto 

10/abr Sebastião Rodrigues de Souza Junior 

11/abr Eliete Gomes Rondon Faria 

12/abr Maurício Silva Santos 

13/abr Nivaldo Franchini 

16/abr Dinah Ribeiro Rodrigues 

17/abr João Carlos Abib Moreira 

18/abr Katia Cilene Silva Santos 

19/abr Martha Ribeiro Ens Fernandes 

20/abr Sebastião Rodrigues de Souza Junior 

23/abr Diego Benedito Silva de Moraes 

24/abr Fabíola de Cassia Siquinelli 

25/abr Nivaldo Franchini 

26/abr Eliete Gomes Rondon Faria 

27/abr Maurício Silva Santos 
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Art. 2º - O Oficial de Justiça que estiver escalado deverá permanecer na Secretaria da 11ª 

Vara Criminal, a partir das 16 horas até o término dos trabalhos das audiências de custódia, 

à disposição do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia, recebendo 

diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados e alvarás expedidos. 

 

Art. 3º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central 

de Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 

Art. 4º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 

cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 

imediatamente escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 

Publique-se, intime-se os Oficiais e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 

Cuiabá, 16 de março de 2018. 

 

(assinado digitalmente) 

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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