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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0706502-98.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

 CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

ADVOGADO:

TÁSSIO VINÍCIUS G. DE AZEVEDO – OAB/MT 13.948

Vistos, etc.

Nos termos do art. 2º e 4º do Provimento nº 38/2015-CGJ indefiro o pedido 

tendo em vista a possibilidade de extração de cópias ou digitalização dos 

documentos necessários para a pretensão alegada.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 16 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 134/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0048616-33.2017.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) RAFAEL RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA, 

matrícula nº. 24080, nomeado (a) pela Portaria n.º 0224/2017-GRHFC, de 

27/04/2017, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz de Direito - 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir de 16/03/2018.

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. 136/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0706860-63.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) NAZILDA MARIA PEREIRA RAMOS, matrícula nº. 

5131, Auxiliar Judiciário, na Central de Administração (Setor de 

Expediente) da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 19/03/2018.

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

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

Cuiabá, 19 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335654 Nr: 6574-55.2008.811.0041

 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: GONÇALO TAVARES ALVES, ALBERTINA DA SILVA 

ALVES, GUILHERME DA COSTA GARCIA, SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA, 

MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ÉLSON BENEDITO SANTANA NUNES, LUIZ CARLOS ARMANI, GUIOMAR 

FARIA ARMANI, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA, LIA 

THEREZA COUTO NUNES, LUCAS COUTO NUNES, SANDRA BARROS DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA 

CAMPOS MOURA - OAB:9549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 555,98 (quinhentos e cinquenta e cinco 

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

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 138,94 (cento 

e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 71,65 (setenta e um reais e sessenta e cinco 

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

R$ 208,41 (duzentos e oito reais e quarenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 107,48 (cento e sete reais e quarenta 

e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o 

valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta 

centavos) sendo que para a parte requerente o valor de R$ 11,80 (onze 

reais e oitenta centavos) e para a parte requerida o valor R$ 17,70 

(dezessete reais e setenta centavos) que deverá ser depositado em nome 

de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888702 Nr: 22377-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA SOARES

 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

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

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

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

740,23 (setecentos e quarenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

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

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

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

363,38(trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128595 Nr: 22447-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIELSON FRANCISCO LUZ

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN FRAGA DE CASTRO 

GOMES - OAB:20.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

517,83 (quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,98(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763584 Nr: 16175-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL TADEU DE ALMEIDA JOSSETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823801 Nr: 29880-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

554,97 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), 

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

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

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

178,12(cento e setenta e oito reais e doze centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109462 Nr: 14470-71.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL, SAMUEL 

DA CRUZ DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OABMT 15420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578-B

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417959 Nr: 4986-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO OTAVIANO BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:10230

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

707,43 (setecentos e sete reais e quarenta e três centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$330,58(trezentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741149 Nr: 37931-48.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCYLENE RAMSAY ANTUNES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP, RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

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

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

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

810,58 (oitocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$405,29(quatrocentos e cinco reais e vinte e nove 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 405,29(quatrocentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967674 Nr: 8088-96.2015.811.0041

 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: MARIA FRANCISCA DE LIMA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

568,66 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a 

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

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

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

191,81(cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982322 Nr: 15096-27.2015.811.0041

 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: LUCAS BRUNO DA ROCHA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

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

SILVA - OAB:8184

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

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

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

744,50 (setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), a 

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

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

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

367,65(trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894779 Nr: 26353-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANA BANDEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

545,23 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), a 

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

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

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

168,38(cento e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831620 Nr: 37270-98.2013.811.0041

 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: ROQUE ALFREDO MONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

732,98 (setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), a que 

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

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

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

356,13(trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960687 Nr: 5127-85.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ALUIZIO MARCOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

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

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

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

538,54 (quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a 

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

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

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

161,69(cento e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964207 Nr: 6634-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTROGILDA ALVES CORREA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

538,54 (quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a 

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

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

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

161,69(cento e sessenta e um reais e sessemta e nove centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725931 Nr: 21696-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGÊ CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO ROGERIO 

BORGES FREITAS - OAB:8ª DEFENSORIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971700 Nr: 10044-50.2015.811.0041

 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: TRDSD, THADERSON DIORGE SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849204 Nr: 52454-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL TRENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

731,44 (setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), a 

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

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

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

354,59(trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916123 Nr: 40864-86.2014.811.0041

 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: MARINETH DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÍTOR NERI DAMASCENO - 

OAB:12.915/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo), a que foi 

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

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

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

359,16(trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952147 Nr: 1036-49.2015.811.0041

 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: CLAUDIA MARIA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

540,94 (quinhentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 164,09(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933290 Nr: 51082-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSS, DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCHES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$376,85(trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118740 Nr: 18215-59.2016.811.0041

 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: VALDEMIL DIAS DE MIRANDA JUNIOR, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

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

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

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

83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058900 Nr: 50449-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL SILVA MARQUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

528,45 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), a 

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

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

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

151,60(cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840644 Nr: 44999-78.2013.811.0041

 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: VAGNO DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34.847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

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

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

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

1.052,36 (um mil e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), a que 

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

separada, sendo R$526,18(quinhentos e vinte e seis reai e dezoito 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 526,18(quinhentos e 

vinte e seis reais e dezoito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917898 Nr: 41987-22.2014.811.0041

 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: IVANILSON CARLOS 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 

- OAB:8506-A

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

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

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

713,19 (setecentos e treze reais e dezenove centavos), a que foi 

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

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

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

336,34(trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142814 Nr: 28607-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON LEMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

516,27 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,42(cento e 

trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064110 Nr: 52766-02.2015.811.0041

 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: EDVAL FRANCISCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

527,29 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,44(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834389 Nr: 39743-57.2013.811.0041

 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: JOSE MAURO TEIXEIRA WEPPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:14371, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

1.685,70 (um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), 

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

forma separada, sendo R$842,85(oitocentos e quarenta e dois reais e 

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

842,85(oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849010 Nr: 52271-26.2013.811.0041

 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: JAQUELINE MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MARIA 

MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - OAB:22924/O, MARLOS 

RAPHAEL CAMARGO SILVA - OAB:23105/O, RAFAELLA LORY DA 

SILVA E SILVA - OAB:12445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

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

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

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

1.574,94 (um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$787,47(setecentos e oitenta e 

sete reais e quarenta e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 787,47(setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 
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acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772146 Nr: 25242-35.2012.811.0041

 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: ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA DE FATIMA DE DEUS ROSA, EUNICE DE 

DEUS ROSA, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE RIZZIECOELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/ 24.549, EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102 MT, JÁCO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

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

devidamente INTIMADA à parte requerida BRASIL VEÍCULOS CIA DE 

SEGUROS S/A, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.024,12 (dois mil e 

vinte e quatro reais e doze centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$1.012,06(um mil e doze reais e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 1.012,06(um mil e doze reais e seis centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345669 Nr: 15687-33.2008.811.0041

 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: NEI AURELIO DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

665,39 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), a 

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

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

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

R$288,54(duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076731 Nr: 58423-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO ORTOLANI CORREA, RAQUELINA 

APARECIDA ROBERTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

525,64 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a 

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

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

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

148,79(cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806949 Nr: 13428-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

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

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

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

1.610,50 (um mil e seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$805,25(oitocentos e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 805,25(oitocentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157037 Nr: 34691-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTULINO VALERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

2.795,48 (dois mil e setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.397,74(um mil e trezentos e 

noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), para recolhimento da 
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guia de custas e R$ 1.397,74(um mil e trezentos e noventa e sete reais e 

setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999864 Nr: 23399-30.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIVAL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

630,49 (seiscentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), a que foi 

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

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

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

253,64(duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914677 Nr: 39946-82.2014.811.0041

 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: ANTONIA CÃNDIDA GARCIA MARVULLE, RAFFAEL 

GARCIA MARVULLE, ANDRE GARCIA MARVULLE, LAURO MARVULLE 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO MARVULLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO MENDES - 

OAB:16404/MT, RUBENS MENDES MADEIROS - OAB:22.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449515 Nr: 22456-86.2010.811.0041

 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: JOAO VALDENEY MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

699,42 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), a 

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

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

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

R$322,57(trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146939 Nr: 30419-38.2016.811.0041

 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: MARCELINO CHAMPANHAT DE OLIVEIRA SANTOS, 

ELTON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO EDUARDO FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMINGOS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANSELMO MALHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:21.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018853 Nr: 31330-84.2015.811.0041

 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: JULIANE MORAES DE OLIVEIRA, FABIANA MOARES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DE FRANÇA OLIVEIRA, JUCINIRA 

CORREA DE FRANÇA, PATRICIA MENDES DA SILVA, PATRIK EMERSON 

DE BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Ricci Figueiredo 

Ferreira Costa - OAB:OAB/MT 12723, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 
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16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT, MARLENE 

FERREIRA DE AGUIAR CESAR - OAB:15.908/MT

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926965 Nr: 47633-13.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E 

VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFREDO PEREIRA DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROZANA ALVES ATHAIDE - 

OAB:

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

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

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

528,78 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816515 Nr: 22955-65.2013.811.0041

 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: MARISA FABIULA RODRIGUES DE SOUSA, 

ALEXANDRE TERTULIANO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CESARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919/MT, MEIRE CORREIA DE 

SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

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

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

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

1.984,64 (um mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$992,32(novecentos e noventa e 

dois reais e trinta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 992,32(novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970236 Nr: 9408-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA CAMPOS DE ARAUJO, ESPOLIO DE 

ELENINE MARTINS DE ARAUJO, ESPOLIO DE ADELINA CAMPOS DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:02748, HUGUENEY ALVES DO REIS - OAB:8324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO EDSON 

BOMBAZARO JR - OAB:10.167/MT

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

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

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

1.091,50 (um mil e noventa e um reais e cinquenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$545,75(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta 

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

545,75(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129526 Nr: 22827-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO ADÃO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

517,83 (quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,98(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813501 Nr: 19973-78.2013.811.0041

 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: ULISSES RICHARD ROMAN PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), a 

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

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

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

215,09(duzentos e quinze reais e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061611 Nr: 51697-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LUIZ DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

527,29 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,44(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943697 Nr: 56718-23.2014.811.0041

 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: DOMICIO CLEMENTE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

541,95 (quinhentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), a 

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

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

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

165,10(cento e sessenta e cinco reais e dez centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366019 Nr: 40986-75.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR, 

HELIO ANTUNES BRANDAO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

TURAZZI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO - 

OAB:9490-MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RICARDO 

AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA - OAB:10314-B/MT, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

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

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

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

83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131632 Nr: 23702-10.2016.811.0041

 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: JOILSON DE SOUZA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

742,71 (setecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), a 

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

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

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

365,86(trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922708 Nr: 45074-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ELLIS PALOMBO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - LTDA, 

LIFFAN MOTORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANO CAMARGO JUNIOR 

- OAB:7.690, Lucia Helena Santana d'angelo Mazará - OAB:SP 

139.046, MARCIO AMERICO M. DA SILVA - OAB:7.934 OAB/DF

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

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

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

1.785,64 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$892,82(oitocentos e noventa e 

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

e R$ 892,82(oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160596 Nr: 36206-48.2016.811.0041

 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: ANDRELINO PEREIRA DOS SANTOS, NEUZA PEREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816309 Nr: 22755-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE PERES DA ROCHA SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

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

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

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

1.744,62 (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$872,31(oitocentos e setenta e 

dois reais e trinta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 872,31(oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463494 Nr: 31762-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

534,34 (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a 

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

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

e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$157,49(cento 

e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103368 Nr: 11883-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

520,12 (quinhentos e vinte reais e doze centavos), a que foi condenado 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,27(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204382 Nr: 18460-56.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

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

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

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

818,64 (oitocentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$379,82 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$409,32(quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464843 Nr: 32637-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON VEIGA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

836,02 (oitocentos e trinta e seis reais e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$388,51 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e 

um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$418,01(quatrocentos e dezoito reais e um centavo), para fins da guia 

de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865807 Nr: 6232-34.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MELO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140296 Nr: 27530-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL MARQUES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

517,17 (quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,32(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067250 Nr: 54177-80.2015.811.0041

 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: THIAGO XAVIER DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

527,29 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,44(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084253 Nr: 3520-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA 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:

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.317,70(um mil e trezentos e dezessete reais e setenta centavos), a que 

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

separada, sendo R$658,85(seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

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

658,85(seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019568 Nr: 31639-08.2015.811.0041

 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: WILLIAM JULIO ALVES SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

530,49 (quinhentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 153,64(cento e 

cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056312 Nr: 49269-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE BEATRIZ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

528,45 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), a 

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

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

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

151,60(cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817239 Nr: 23671-92.2013.811.0041

 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: VIVIANE DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

2.447,12 (dois mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e doze 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.223,56(um mil e duzentos e 

vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 1.223,56(um mil e duzentos e vinte e três reais e cinquenta 

e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 947963 Nr: 59123-32.2014.811.0041

 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: ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - 

OAB:, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1) Defiro o pedido formulado pela UNIÃO à fl. 2019. Para tanto, determino 

que o Sr. Gestor Judiciário observe quando das intimações que a UNIÃO 

deverá ser intimada na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional, no 

endereço indicado à fl. 2019.

2) Intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem sobre as alegações dos 

credores ABDNEGO DA CONCEIÇÃO PESSOA E OUTROS (fl. 2020).

3) Intime-se, ainda, a recuperanda e o administrador judicial para, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem sobre as alegações de 

PIERRE BARBEDO DE SOUZA-ME (fls. 2074/2076).

4) Com a manifestação da recuperanda e do administrador judicial, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre os 

pedidos de fls. 2019 e 2074/2076.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se SUCESSIVAMENTE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 957852 Nr: 3944-79.2015.811.0041

 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: LUZINETE BARCELO, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTEDALI TRANSPORTE URBANOS LTDA., 

AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA, SOLBUS 

TRANSPORTES URBANOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA AVILA ANTUNES - 

OAB:7652/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Como se vê dos autos, a própria credora afirma às fls. 1493/1494, que 

seu crédito foi integralmente adimplido, e, segundo as datas informadas 

dos pagamentos, estes se deram na época em que a falida encontrava-se 

em recuperação judicial.

Assim, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Isento a autora do pagamento de eventuais custas processuais.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 798252 Nr: 4640-86.2013.811.0041

 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: DHEIVIDI ALVES DE JESUS, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, SAMUEL DORNEL CAMPOS BATISTA - OAB:14713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 813268 Nr: 19745-06.2013.811.0041

 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: JOÃO BATISTA BORGES, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLEIMAR FERREIRA RIBEIRO - OAB:8033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 878988 Nr: 16140-18.2014.811.0041

 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: ALEX SIMOES CAMPOS BORGES, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, MAXIEL 

VETORELLO - OAB:15.951/MT, RODOLFO FERNANDES BORGES - 

OAB:13506, SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - OAB:6304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 831026 Nr: 36716-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:OAB/MT 8228, CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA - 

OAB:10.309, MARCELO PESSOA - OAB:6734 - MT

 Impulsionando o feito, procedo à terceira intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174827 Nr: 42048-09.2016.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - 

OAB:19654/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dia

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256446 Nr: 23135-42.2017.811.0041

 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: NABOR DE ALMEIDA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B, 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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"I – Concedo ao requerente os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação 

retardatária interposta por NABOR DE ALMEIDA, por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI 

(Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1179424 Nr: 43574-11.2016.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILSON FERNANDES PALMEIRA, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI 

- OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, procedo à terceira intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste nos presentes autos no prazo de 

05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1158566 Nr: 35321-34.2016.811.0041

 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: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OAB/MT 16.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Impulsionando o feito, procedo à terceira intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste nos presentes autos no prazo de 

05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1054756 Nr: 48656-57.2015.811.0041

 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: LUIZ CARLOS GUEDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199434 Nr: 4505-35.2017.811.0041

 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: AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE MAGALHÃES, 

BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1177375 Nr: 42943-67.2016.811.0041

 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: TATIANA DIAS DE CAMPOS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1235288 Nr: 16603-52.2017.811.0041

 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: ANDRÉ RODRIGUES SANT'ANNA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

21.613, LIOMAR ALMEIDA - OAB:21.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por ANDRÉ 

RODRIGUES SANT´ANNA por dependência aos autos da recuperação 

judicial da DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

(Processo nº 23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274138 Nr: 29072-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE ABS DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274136 Nr: 29071-48.2017.811.0041

 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: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE TRANSPORTADORA 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1207975 Nr: 7759-16.2017.811.0041

 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: VALDENOR APARECIDO BEZERRA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - 

OAB:19.201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dia

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164657 Nr: 37800-97.2016.811.0041

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223278 Nr: 12579-78.2017.811.0041

 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: EMERSON JOSÉ BATISTA SILVA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dia

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1054765 Nr: 48659-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, VALTER COUTINHO SCARDUA - OAB:7.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1220695 Nr: 11704-11.2017.811.0041

 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: LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MAQUINAS 

OPERATRIZES LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SANTANA PERRELLA - 

OAB:42.570/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1175629 Nr: 42308-86.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARAIZA NUNES DE AGUIAR

 THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:7253/PI, RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dia

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1160578 Nr: 36191-79.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, TETRANS E MINERAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, EXTREMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1231868 Nr: 15471-57.2017.811.0041

 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: IGOR DA CRUZ DE MELO, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR V. SOUZA & CIA LTDA EPP, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

BLITZ AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB: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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dia

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 343084 Nr: 13507-44.2008.811.0041

 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: UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME, ESCOLA DE 

ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA- EPP, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE 

LTDA, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO DE MATO GROSSO 

LTDA, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MATO GROSSO LTDA, Expert 

Contabilidade, Assessoria, Auditoria e Perícia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT, Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR, advogado que se encontra com carga deste feito, para que 

efetue sua devolução, no prazo de 03(três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1160443 Nr: 36114-70.2016.811.0041

 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 DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, LEONARDO 

MORO BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, TETRANS E MINERAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, EXTREMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14.705/RS, JORGE LUIS ZANON - OAB:9975, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781863 Nr: 35482-83.2012.811.0041

 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: FABIO RUMACHELLA DOS SANTOS, 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: FABIO MASSAO MIYAMOTO 

NAVARRETE - OAB:OAB/PR 18.578, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

MT, MARCOS RIBERTO VOLPATO - OAB:29669/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222/MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, VERONICA 

LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação do Administrador Judicial para que se manifeste, no 

prazo de 05(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006531-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA (AUTOR)

FERNANDA MARIA CICERO DE SA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO JORGE DA SILVA (RÉU)

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1006531-52.2018.8.11.0041, : Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. AUTOR: LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA 

FRANCA, FERNANDA MARIA CICERO DE SA SOARES RÉU: VIVALDO 

JORGE DA SILVA, JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO Vistos. Os 

autos foram distribuídos para este juízo, entretanto, o feito foge a sua 

jurisdição, pois a competência desta Vara Especializada em Direito 

Agrário, estabelecida pela Resolução nº. 07/2008, instalada por meio do 

Provimento n. 004/2008/CM, de 26/04/08, alterado pela da Resolução nº. 

06/2014/TP e, recentemente, pela Resolução nº. 11/2017/TP, cinge-se 

apenas aos conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado e 

ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a 

conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá 

e aos conflitos possessórios individuais da Comarca de Cuiabá, senão 

vejamos: “Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do 

local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que 

lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, 

excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados 

em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem 

como cartas precatórias cíveis de sua competência”. Em análise aos 

pressupostos de admissibilidade da presente ação, verifico que o litígio em 

questão não se trata de matéria afeta a competência deste juízo por se 

tratar de ação petitória, cuja posse não é o seu fundamento, mas sim a 

propriedade. Nesse contexto, RECONHEÇO a incompetência do juízo 

Especializado em Direito Agrário para o processamento e julgamento da 

presente Ação de Usucapião Extraordinário por não se tratar de matéria 

afeta deste juízo especializado. 1. Encaminhe-se os autos para 
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redistribuição para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta 

Comarca/MT. Cumpra-se, imediatamente. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006749-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA NAITZEL (AUTOR)

JOSE CARLOS NAITZEL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006749-80.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE CARLOS NAITZEL, MARCIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA NAITZEL RÉU: BANCO SISTEMA S.A Vistos. 

Vieram os autos conclusos após decisão que declinou a competência em 

razão da conexão apontada com os autos de cód. 777689, em trâmite 

perante esta Vara Especializada. Desta feita, materialize-se, portanto, os 

autos e distribua por dependência ao processo de nº 

31058-95.2012.811.0041, cód. 777689, nos termos do artigo 55, §3º do 

CPC após colha-se parecer ministerial. INTIMO a parte autora, via DJE, a 

fim de recolher as custas de materialização do feito, em 05 dias. 

Cumpra-se e, após, conclusos para decisão. Cuiabá/MT, 19 de março de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006741-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FERREIRA GOMES (AUTOR)

ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - PR05557 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (RÉU)

JOSÉ CARLOS ANGOLA (RÉU)

WANDERMA AMÉRICO MARTIM SILVA (RÉU)

SILVANINO PINTO SILVA (RÉU)

DINARTE JOSÉ TERRES PADILHA (RÉU)

BANCO SISTEMA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006741-06.2018.8.11.0041 AUTOR: ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA, 

ROSANE FERREIRA GOMES RÉU: BANCO SISTEMA S.A, JOSÉ CARLOS 

ANGOLA, SILVANINO PINTO SILVA, WANDERMA AMÉRICO MARTIM 

SILVA, DINARTE JOSÉ TERRES PADILHA, NILSON DOS SANTOS ALMEIDA 

Vistos. Vieram os autos conclusos após decisão que declinou a 

competência em razão da conexão apontada com os autos de cód. 

777689, em trâmite perante esta Vara Especializada. Desta feita, 

materialize-se, portanto, os autos e distribua por dependência ao 

processo de nº 31058-95.2012.811.0041, cód. 777689, nos termos do 

artigo 55, §3º do CPC após colha-se parecer ministerial. INTIMO a parte 

autora, via DJE, a fim de recolher as custas de materialização do feito, em 

05 dias. Cumpra-se e, após, conclusos para decisão. Cuiabá/MT, 19 de 

março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003568-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TANAKA (AUTOR)

JACINTO TANAKA (AUTOR)

CELESTE OTSUKI TANAKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE TAL (RÉU)

ANDRÉ DE TAL (RÉU)

JOÃO DE TAL (RÉU)

JURACI DE CASTRO (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

RUBENS SANTANA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003568-08.2017.8.11.0041 AUTOR: CELESTE OTSUKI TANAKA, JACINTO 

TANAKA, ALDO TANAKA RÉU: JURACI DE CASTRO, JOÃO DE TAL, 

ANDRÉ DE TAL, VICENTE DE TAL, RUBENS SANTANA BARBOSA, RÉUS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

Vistos. CELESTE OTUKI TANAKA, ALDO TANAKA e JACINTO TANAKA 

ajuizaram a presente ação de reintegração de posse com pedido liminar 

contra JURACI DE CASTRO, JOÃO DE TAL, ANDRÉ DE TAL, VICENTE DE 

TAL e outros visando à proteção possessória da Fazenda Monte Serrat, 

com área de 459 hectares, localizada no Município de Dom Aquino/MT. 

Instruiu a inicial com os documentos de ID nº. 4818669; 4818672; 4819069; 

4819073; 4819075; 4819072; 4819094; 4819094; 4819102; 4819106; 

4819110; 4819112; 4819113 e 4819117. Foi designada audiência de 

justificação para análise do pedido liminar em acolhimento ao parecer 

ministerial. O ato se realizou conforme termo lançado no id. 6709071. 

Quanto ao pedido liminar, o representante do Ministério Público se 

manifestou pelo seu indeferimento (id 7156594). Em 05/07/2017, a liminar 

foi indeferida (id. 8352344) e sobreveio pedido dos autores para 

concessão da tutela antecipada para este juízo sequestrar e sobrestar, 

até o final da demanda, a exploração sobre o imóvel, pois em 05/08/2017 e 

10/10/2017 os réus atearam fogo em toda a propriedade e estariam 

cometendo crimes ambientais, sem autorização legal (id 10396922). Em 

10/11/2017, foi determinada a constatação no imóvel através de carta 

precatória enviada ao juízo deprecado e determinada a intimação dos réus 

para se manifestarem sobre a denúncia dos autores (id. 10652334). A 

missiva foi juntada nos id. 11426929 ao 11427479 A ré, Associação dos 

Mini e Pequenos Produtores Rurais do Vale do Dom Aquino – Associação 

Bela Manhã ofertou contestação (id. 11458055) e requereu a juntada dos 

documentos de id. 11458300 ao 11458352. Instado, o representante do 

Ministério Público aponta que o feito pende de pedido de sequestro e 

impedimento de exploração do imóvel. Destaca que o meirinho constatou 

que 80% do imóvel foi queimado e que existiam barracos abandonados em 

seu interior, mas que as razões que motivaram o pedido de sequestro e 

sobrestamento não mais existem e opina pela intimação dos autores para 

se manifestarem, bem como pela certificação se os réus foram intimados 

para se manifestar sobre o pedido. Em 08/02/2018, a ré manifestou (id 

11714853), pelo indeferimento da tutela pretendida pela parte autora, 

alegando que se tratava de um inconformismo de sua parte e apontando 

que não haviam evidências de que os atos teriam sido praticados pelos 

seus membros Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Trata-se 

de pedido de tutela antecipada formulada pelos autores a fim de este juízo 

determine o sequestro do imóvel e sobreste qualquer exploração sobre o 

imóvel. Pois bem, a concessão da tutela tem lugar quando 

satisfatoriamente demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o art. 300 do CPC, vejamos: “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”. Nos 

autos em comento a parte autora não se desincumbiu em comprovar 

nenhum dos requisitos, haja vista que no auto de constatação, juntado ao 

id. 11426929, o meirinho certifica que apesar de 80% (oitenta por cento) 

da área ter sido queimada não havia nada e ninguém ali, além de barracos 

abandonados. No relatório fotográfico, id. 11427098 ao id. 11427479, 

observo a ação do fogo sobre parte do imóvel, bem como a inexistência 

de ocupação consolidada, pois os barracos construíram na área são 

extremamente precários e sem qualquer outra benfeitorias ou produção de 

subsistência. Como bem observado pelo representante do parquet (id 

11659478), as razões que motivaram o pedido de sequestro e 

sobrestamento não mais subsistem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

tutela requerido pelos autores. Entretanto, queimada em 80% do imóvel é 

fato que chama atenção deste juízo, uma vez que, conforme o laudo 

pericial de id 4819073, pg. 22, a área não apresenta nenhum tipo de 

atividade e, portanto, a alteração no seu estado no curso da lide e implica 

em inovação ilegal, o que pode configurar ato atentatória a dignidade da 
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justiça, punido por multa e proibição de falar nos autos. Portanto, com 

base no poder cautelar geral, DETERMINO que os réus se abstenham de 

praticar qualquer ato que posse implicar em inovação ilegal com a 

alteração do estado do bem, como por exemplo, a construção de novos 

barracos, supressão da vegetação, construção de estradas/vias, 

plantação de hortaliças, apascentamento de animais, ou mesmo a 

admissão de novos associados, pois, conforme já observado a área não 

possui tais benfeitorias, sob pena de aplicação de multa diária no importe 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), por associado, além das sanções acima 

mencionada. 1. Expeça-se mandado de intimação a fim de que os réus não 

pratiquem inovação ilegal no imóvel, devendo ser cumprida através de 

carta precatória remetida à Comarca de Dom Aquino/MT. 2. INTIMO as 

partes, via DJE, desta decisão. 3. Oficie-se à SEMA e ao IBAMA a fim de 

que sejam tomadas as medidas cabíveis com relação ao crime ambiental 

constatado pelo meirinho. 4. Certifique-se o cumprimento integral da 

decisão de id. 8352344. 5. Dou ciência ao Ministério Público. 6. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003568-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TANAKA (AUTOR)

JACINTO TANAKA (AUTOR)

CELESTE OTSUKI TANAKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE TAL (RÉU)

ANDRÉ DE TAL (RÉU)

JOÃO DE TAL (RÉU)

JURACI DE CASTRO (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

RUBENS SANTANA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003568-08.2017.8.11.0041 AUTOR: CELESTE OTSUKI TANAKA, JACINTO 

TANAKA, ALDO TANAKA RÉU: JURACI DE CASTRO, JOÃO DE TAL, 

ANDRÉ DE TAL, VICENTE DE TAL, RUBENS SANTANA BARBOSA, RÉUS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

Vistos. CELESTE OTUKI TANAKA, ALDO TANAKA e JACINTO TANAKA 

ajuizaram a presente ação de reintegração de posse com pedido liminar 

contra JURACI DE CASTRO, JOÃO DE TAL, ANDRÉ DE TAL, VICENTE DE 

TAL e outros visando à proteção possessória da Fazenda Monte Serrat, 

com área de 459 hectares, localizada no Município de Dom Aquino/MT. 

Instruiu a inicial com os documentos de ID nº. 4818669; 4818672; 4819069; 

4819073; 4819075; 4819072; 4819094; 4819094; 4819102; 4819106; 

4819110; 4819112; 4819113 e 4819117. Foi designada audiência de 

justificação para análise do pedido liminar em acolhimento ao parecer 

ministerial. O ato se realizou conforme termo lançado no id. 6709071. 

Quanto ao pedido liminar, o representante do Ministério Público se 

manifestou pelo seu indeferimento (id 7156594). Em 05/07/2017, a liminar 

foi indeferida (id. 8352344) e sobreveio pedido dos autores para 

concessão da tutela antecipada para este juízo sequestrar e sobrestar, 

até o final da demanda, a exploração sobre o imóvel, pois em 05/08/2017 e 

10/10/2017 os réus atearam fogo em toda a propriedade e estariam 

cometendo crimes ambientais, sem autorização legal (id 10396922). Em 

10/11/2017, foi determinada a constatação no imóvel através de carta 

precatória enviada ao juízo deprecado e determinada a intimação dos réus 

para se manifestarem sobre a denúncia dos autores (id. 10652334). A 

missiva foi juntada nos id. 11426929 ao 11427479 A ré, Associação dos 

Mini e Pequenos Produtores Rurais do Vale do Dom Aquino – Associação 

Bela Manhã ofertou contestação (id. 11458055) e requereu a juntada dos 

documentos de id. 11458300 ao 11458352. Instado, o representante do 

Ministério Público aponta que o feito pende de pedido de sequestro e 

impedimento de exploração do imóvel. Destaca que o meirinho constatou 

que 80% do imóvel foi queimado e que existiam barracos abandonados em 

seu interior, mas que as razões que motivaram o pedido de sequestro e 

sobrestamento não mais existem e opina pela intimação dos autores para 

se manifestarem, bem como pela certificação se os réus foram intimados 

para se manifestar sobre o pedido. Em 08/02/2018, a ré manifestou (id 

11714853), pelo indeferimento da tutela pretendida pela parte autora, 

alegando que se tratava de um inconformismo de sua parte e apontando 

que não haviam evidências de que os atos teriam sido praticados pelos 

seus membros Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Trata-se 

de pedido de tutela antecipada formulada pelos autores a fim de este juízo 

determine o sequestro do imóvel e sobreste qualquer exploração sobre o 

imóvel. Pois bem, a concessão da tutela tem lugar quando 

satisfatoriamente demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o art. 300 do CPC, vejamos: “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”. Nos 

autos em comento a parte autora não se desincumbiu em comprovar 

nenhum dos requisitos, haja vista que no auto de constatação, juntado ao 

id. 11426929, o meirinho certifica que apesar de 80% (oitenta por cento) 

da área ter sido queimada não havia nada e ninguém ali, além de barracos 

abandonados. No relatório fotográfico, id. 11427098 ao id. 11427479, 

observo a ação do fogo sobre parte do imóvel, bem como a inexistência 

de ocupação consolidada, pois os barracos construíram na área são 

extremamente precários e sem qualquer outra benfeitorias ou produção de 

subsistência. Como bem observado pelo representante do parquet (id 

11659478), as razões que motivaram o pedido de sequestro e 

sobrestamento não mais subsistem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

tutela requerido pelos autores. Entretanto, queimada em 80% do imóvel é 

fato que chama atenção deste juízo, uma vez que, conforme o laudo 

pericial de id 4819073, pg. 22, a área não apresenta nenhum tipo de 

atividade e, portanto, a alteração no seu estado no curso da lide e implica 

em inovação ilegal, o que pode configurar ato atentatória a dignidade da 

justiça, punido por multa e proibição de falar nos autos. Portanto, com 

base no poder cautelar geral, DETERMINO que os réus se abstenham de 

praticar qualquer ato que posse implicar em inovação ilegal com a 

alteração do estado do bem, como por exemplo, a construção de novos 

barracos, supressão da vegetação, construção de estradas/vias, 

plantação de hortaliças, apascentamento de animais, ou mesmo a 

admissão de novos associados, pois, conforme já observado a área não 

possui tais benfeitorias, sob pena de aplicação de multa diária no importe 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), por associado, além das sanções acima 

mencionada. 1. Expeça-se mandado de intimação a fim de que os réus não 

pratiquem inovação ilegal no imóvel, devendo ser cumprida através de 

carta precatória remetida à Comarca de Dom Aquino/MT. 2. INTIMO as 

partes, via DJE, desta decisão. 3. Oficie-se à SEMA e ao IBAMA a fim de 

que sejam tomadas as medidas cabíveis com relação ao crime ambiental 

constatado pelo meirinho. 4. Certifique-se o cumprimento integral da 

decisão de id. 8352344. 5. Dou ciência ao Ministério Público. 6. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000911-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (AUTOR)

CLARI JOSE STUANI (AUTOR)

OSWALDO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CANDIDO PEREIRA (RÉU)

HENRIQUE "DO BAR NOVO HORIZONTE" (RÉU)

JOAO CARLOS DA SILVA (RÉU)

JULIO CESAR SOUZA SILVA (RÉU)

VALTON RODRIGUES SOARES (RÉU)

ELIAS MOURA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000911-44.2017.8.11.0025 AUTOR: WELINTON JOSE SERPA GIL, CLARI 

JOSE STUANI, OSWALDO LOPES DE SOUZA RÉU: JOAO CARLOS DA 

SILVA, AILTON CANDIDO PEREIRA, JULIO CESAR SOUZA SILVA, 

VALTON RODRIGUES SOARES, ELIAS MOURA DA SILVA, HENRIQUE "DO 

BAR NOVO HORIZONTE" Vistos. Vieram os autos conclusos após decisão 

que declinou a competência em razão da conexão apontada com os autos 

de cód. 849878, em trâmite perante esta Vara Especializada. Desta feita, 

materialize-se, portanto, os autos e distribua por dependência aos 

processo de cód. 849878, nos termos do artigo 55, §3º do CPC após 

colha-se parecer ministerial. Cumpra-se, com urgência. Após, conclusos 

para decisão. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000911-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (AUTOR)

CLARI JOSE STUANI (AUTOR)

OSWALDO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CANDIDO PEREIRA (RÉU)

HENRIQUE "DO BAR NOVO HORIZONTE" (RÉU)

JOAO CARLOS DA SILVA (RÉU)

JULIO CESAR SOUZA SILVA (RÉU)

VALTON RODRIGUES SOARES (RÉU)

ELIAS MOURA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000911-44.2017.8.11.0025 AUTOR: WELINTON JOSE SERPA GIL, CLARI 

JOSE STUANI, OSWALDO LOPES DE SOUZA RÉU: JOAO CARLOS DA 

SILVA, AILTON CANDIDO PEREIRA, JULIO CESAR SOUZA SILVA, 

VALTON RODRIGUES SOARES, ELIAS MOURA DA SILVA, HENRIQUE "DO 

BAR NOVO HORIZONTE" Vistos. Vieram os autos conclusos após decisão 

que declinou a competência em razão da conexão apontada com os autos 

de cód. 849878, em trâmite perante esta Vara Especializada. Desta feita, 

materialize-se, portanto, os autos e distribua por dependência aos 

processo de cód. 849878, nos termos do artigo 55, §3º do CPC após 

colha-se parecer ministerial. Cumpra-se, com urgência. Após, conclusos 

para decisão. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038627-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETÚLIO JUNQUEIRA (RÉU)

VANDERLOI JOSÉ FORGIARINI (RÉU)

JOSIAS CORREA NARDI (RÉU)

Outros (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038627-57.2017.8.11.0041 AUTOR: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO 

RÉU: GETÚLIO JUNQUEIRA, VANDERLOI JOSÉ FORGIARINI, JOSIAS 

CORREA NARDI, OUTROS Vistos. Acolho a emenda à inicial feita pela 

autora no id 11860553 e documentos id 11860564 ao id 11860640. 

Colha-se novo parecer do Ministério Público, nos termos do art. 178, III, 

CPC, diante da nova documentação trazida. Cumpra-se, com urgência, 

após, conclusos para decisão. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036438-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA (AUTOR)

MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA DE TAL (RÉU)

IDALECIO DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1036438-09.2017.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA, 

MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA RÉU: IDALECIO DE TAL, PAULISTA DE 

TAL Vistos. Acolho a emenda à inicial trazida pela parte autora no id 

11058358 e defiro a juntada dos documentos juntados no id 11058369 ao 

id 11058695. Conforme chamou atenção o Ministério Público, no parecer 

acostado ao id 11977670, não é possível afirmar que o litígio em questão é 

coletivo e se a pretensa ocupação se deu através de grupos sociais 

voltados para a reforma agraria, uma vez que pela imagens trazidas ao 

processo (id 11058550 e 11058555) verifica-se a questão de expansão 

urbana, o que afasta a competência deste juízo para processar a lide. 

Desta feita, INTIMO a parte autora, via DJE, para esclarecer, em 05 dias, 

se o imóvel em testilho se destina para a expansão urbana do município, 

bem como trazer cópia do contrato de arrendamento firmado com o Sr. 

Lovegildo Fernando de Brito. Certifique-se o decurso do prazo e colha-se 

novo parecer ministerial, com ou sem manifestação do autor. Após, 

conclusos para decisão. Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005561-52.2018.8.11.0041 AUTOR: PAIAGUAS PARTICIPACOES E 

ADMINISTRACAO LTDA RÉU: FABRICIO TORBAY GORAYEB Vistos. 

Paiaguás Participações e Administradora LTDA, representada pelo seu 

Marcos Antônio, ajuizou a presente ação reivindicatória com pedido de 

tutela de urgência, contra Fabrício Torbay Gorayeb requerendo sua 

reintegração na posse de um imóvel localizado no Loteamento Porto 

Bandeira, com área de 2,0297 hectares, MT 040, Estrada da Guia, nesta 

Capital/MT. Narra na inicial que é proprietária do imóvel e no dia 31/10/2017 

seus funcionários perceberam que o réu, se vizinho, estava 

desmanchando as cercas em vários pontos. Fato que persistiu após um 

funcionários procurar o réu solicitando a suspensão do serviço. A inicial 

foi instruída com os documentos lançados ao id 12066795 ao id12067415. 

A inicial foi distribuída perante o d. juízo da Décima Vara Cível, que 

determinou a remessa para esta Vara Especializada (id 12095581). Pois 

bem, a inicial apresentada não está apta ao processamento, primeiro, 

porque a parte autora não se desincumbiu em comprovar sua 

representação, haja vista que não trouxe contrato social, apenas cópia de 

certidão simplificada emitida pela JUCEMAT, além disso o nome do seu 

“presidente” está incompleto e não possui documentos pessoais legíveis, 

um dos requisitados no art. 319, II do CPC. No que tange o mérito, a parte 

autora mistura pedido reivindicatório com possessório ao nomear a inicial 

de “Ação Reivindicatória”, fundamenta-la com base no art. 560 do CPC 

(capítulo das ações possessórias), e ao mesmo tempo expor os requisitos 

da ação petitória, ou seja, não tem como saber se ela pretende 

reintegrar-se ou imitir-se no imóvel. Não é demais lembrar que as ações 

petitórias se desprendem das demandas possessórias, onde a posse é 

fato, de modo que esta não se presta para reconhecimento de domínio. 
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Portanto, a inicial também deve ser emendada a fim de que a parte autora 

esclareça se pretende reivindicar o imóvel ou reintegrar-se a este, posto 

que, conforme destacado, a reintegração não se presta para o 

reconhecimento de domínio. 1. Desta feita, INTIMO a parte autora, via DJE, 

para, em 15 dias, emendar a inicial a fim de regularizar sua representação 

e esclarecer se pretende o reconhecimento de domínio e imissão na posse 

ou se pretende, com base no exercício desta, reintegra-se ao imóvel 

supostamente esbulhado/turbado, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321 do CPC. 2. Ainda, se por ventura, a pretensão da 

parte autora for a reintegração com base no exercício da posse, ela 

deverá, no mesmo prazo, instruir a inicial com documentos que 

comprovem o exercício recente desta, de forma satisfatória, sob pena de 

indeferimento da liminar. 3. Certifique-se o decurso do prazo e o 

cumprimento da decisão, após, conclusos para análise. 4. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá/MT, 16 de março de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001312-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO PEDRO DE ALMEIDA (RÉU)

LEONARDO DE TAL - DESCONHECIDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001312-58.2018.8.11.0041 AUTOR: IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: 

SATURNINO PEDRO DE ALMEIDA, LEONARDO DE TAL - DESCONHECIDO 

Vistos. INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela parte autora 

no id 12118368, tendo em vista que o valor da causa deve observar o 

proveito econômico pretendido, bem como a legislação em vigor veda a 

utilização de valor irrisório. Não bastasse, na decisão objurgada o d. juízo 

fixou o valor da causa observando o preço dos imóveis similares na 

região onde se localiza o objeto desta ação, de forma que o parâmetro 

utilizado não merece alteração. INTIMO a parte autora, via DJE, para 

comprovar o pagamento das custas complementares, em 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de março de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em 

substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1286410 Nr: 3698-78.2018.811.0041

 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: SIMEÃO PEREIRA NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFIO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargada para manifestar-se quanto ao teor da petição 

de fls. 75, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1281593 Nr: 2294-89.2018.811.0041

 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: PAULO AUGUSTINHO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADÉLFO REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - OAB:10.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem análise do mérito, nos termos do 

art. 330, III, do CPC e art. 485, VI, do CPC.Condeno o embargante ao 

pagamento das custas, deixando de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto que não houve a triangularização 

processual.Transitado em julgado, traslade cópia desta decisão, 

certificando o desfecho dos embargos de terceiro nos autos da Ação de 

Reintegração de Posse (Código 900197). Após arquive-se, observando as 

formalidades legais.Cientifique-se o digno representante do Ministério 

Público Estadual

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1283106 Nr: 2651-69.2018.811.0041

 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: ROMEU DEBUS, GENI DEBUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADÉLFO REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - OAB:10.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem análise do mérito, nos termos do 

art. 330, III, do CPC e art. 485, VI, do CPC.Condeno o embargante ao 

pagamento das custas, deixando de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto que não houve a triangularização 

processual.Transitado em julgado, traslade cópia desta decisão, 

certificando o desfecho dos embargos de terceiro nos autos da Ação de 

Reintegração de Posse (Código 900197). Após arquive-se, observando as 

formalidades legais.Cientifique-se o digno representante do Ministério 

Público EstadualP. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1282228 Nr: 2457-69.2018.811.0041

 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: ALMIRO ANTONIO MEES, IRMA FÁTIMA MEES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADÉLFO REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - OAB:10.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem análise do mérito, nos termos do 

art. 330, III, do CPC e art. 485, VI, do CPC.Condeno o embargante ao 

pagamento das custas, deixando de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto que não houve a triangularização 

processual.Transitado em julgado, traslade cópia desta decisão, 

certificando o desfecho dos embargos de terceiro nos autos da Ação de 

Reintegração de Posse (Código 900197). Após arquive-se, observando as 

formalidades legais.Cientifique-se o digno representante do Ministério 

Público EstadualP. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a devolução da Carta Precatória, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, manifeste-se o digno representante do Ministério Público Estadual.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142555 Nr: 28540-93.2016.811.0041

 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: DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO, ESPOLIO DE 

ANTONIO JOSE MOREIRA, DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE REGINA LEIRIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEVAN CLEMENTE DE 

ALMEIDA - OAB:16628, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565, LEOPOLDO DE MORES GODINHO JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20.539

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte PARTE AUTORA 

para manifestar da certidão negativa do Oficial(a) de Justiça de folhas 

248/249, cuja intimação da requerida: Cristiane Regina Leiria de Arruda. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 756470 Nr: 8578-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONE PARKING ESTACIONAMENTO, MARCOS CESAR 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BUENO DIAS, MARILZA CRISTINA 

BUENO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:OAB/MT 10.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B

 Vistos.

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 220/223, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para a 

executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso do 

prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

Após, conclusos para decisão.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038666-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038666-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: LAURA 

APARECIDA DOS SANTOS Vistos e etc. Diante da diligência negativa do 

Oficial de Justiça (id. 11894392 pág. 01), a autora compareceu nos autos 

requerendo a citação por hora certa, contudo verifico que não houve o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 252 do CPC, in verbis: Art. 

252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios 

ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que 

se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência. Desta feita, desentranhe-se o 

mandando para cumprimento no mesmo endereço diligenciado (id. 

11609545 pág. 01) e havendo suspeita de ocultação pela parte citanda, 

proceda o meirinho com a sua citação por hora certa conforme preconiza 

o art. 252 do CPC. Forneça a parte autora ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento da diligência. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001169-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001169-69.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Mantenho a decisão 

recorrida por seus próprios fundamentos. Consigno que a ré/agravante 

cumpriu, tempestivamente, com o disposto no artigo 1.018 do Novo Código 

de Processo Civil. Ademais, consigno que a informação acima foi 

devidamente prestada ao eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, relator 

do Agravo de Instrumento n. 1002013-45.2018.8.11.0000, em trâmite 

perante a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do Ofício n. 19/2018/GAB, expedido 

nesta data. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024133-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANACISIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024133-27.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: AMANACISIO PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Diante da certidão de 

decurso de prazo (id. 12216929), intime-se o autor pessoalmente, para em 

05 (cinco) dias, manifestando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Decorrido prazo, certifique-se e remeta para o arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022717-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES APARECIDO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022717-24.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: JAMES APARECIDO GONCALVES 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032046-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARQUES DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032046-26.2017.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL MARQUES DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Recebo a emenda da inicial e 

em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 

23.05.2018, às 09h15 para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala 05 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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006286-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & GEORGINI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO OAB - PR30485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006286-41.2018.8.11.0041 

AUTOR: MIRANDA & GEORGINI LTDA RÉU: UNI-FARMA CENTRO OESTE 

GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de 

Ação Monitória promovida por MIRANDA & GEORGINI LTDA em face de 

NORGE PHARMA COMERCIO DE MED. MAT. SOL. EM SAUDE LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 

(quinze) dias, para cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte 

requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, 

NCPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos (art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, 

poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + 

custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, 

acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, 

§ 5º c/c art. 916, NCPC). Para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006810-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA PEREIRA PIMENTA (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: 1006810-38.2018.8.11.0041 

AUTOR: VALMIRA PEREIRA PIMENTA 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 09:45 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 
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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: 1006759-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDINEI LIMA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006759-27.2018.8.11.0041 

AUTOR: CREDINEI LIMA DE MORAES 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 10:00 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). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006727-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006727-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA 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 10:30 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006471-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 1006471-79.2018.8.11.0041 

AUTOR: FERNANDA SOUZA LIMA RÉU: CLARO S.A. Vistos e etc. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006857-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO RAIMUNDO GOMES (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: 1006857-12.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ADAUTO RAIMUNDO GOMES 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 24.05.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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 
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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: 1006841-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESSIER ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006841-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ESSIER ANTONIO DE SOUZA 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 24.05.2018, às 10:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006555-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEDROSO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006555-80.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: IVO PEDROSO LINO REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM 

SAÚDE Vistos. Esclareça a parte autora quando foi que efetuou a 

contratação do plano de saúde da parte ré e quando foi que deu entrada 

no Pronto Socorro Municipal da Capital e sofreu a parada 

cardiorespiratória decorrente da espera pelo procedimento de 

revascularização para posterior amputação de parte do seu pé direito e , 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006323-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006323-68.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO REQUERIDO: BRADESCO SAUDE 

S/A Vistos e etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006865-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FELIX ALCANGELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006865-86.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA APARECIDA FELIX ALCANGELO 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 24.05.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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 
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Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006860-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006860-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA 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 24.05.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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: 1006844-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006844-13.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANA LINA DA SILVA 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 

24.05.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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: 1006892-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIBERTO DA SILVA SANTANA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006892-69.2018.8.11.0041 

AUTOR: HERIBERTO DA SILVA SANTANA 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 24.05.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006891-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JESUS SANTIAGO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006891-84.2018.8.11.0041 

AUTOR: WILLIAM JESUS SANTIAGO 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 

24.05.2018, às 11:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 
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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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006402-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006402-47.2018.8.11.0041 

EMBARGANTE: CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO EMBARGADO: AGUILERA 

AUTOPECAS LTDA Vistos e etc. A parte autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006930-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO (EXECUTADO)

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006930-81.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: EQUILIBRIO 

CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO, 

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006984-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE VITORIA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006984-47.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELIETE VITORIA JESUS DA SILVA 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 24.05.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006942-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE LIMA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006942-95.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA ALVES DE LIMA 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 

24.05.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 319477 Nr: 21782-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS EM 
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TELECOMUNICAÇÕES - ABET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MT, 

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REG. DO ESTADO DO 

ACRE ( SESI/DR/AC )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Frasson Teixeira - 

OAB:9089, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737 OAB/MT, LUCIANO 

RANZANI TROGIANI - OAB:203756/SP, MARGARETH ROSSINI - 

OAB:179957/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jefferson marinho - 

OAB:784/AC, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Vistos.

A decisão de fls. 1.276 rejeitou as impugnações apresentados epal 

executada e homologou o cálculo elaborado pelo Contador Judicial, contra 

a qual as partes opuseram embargos declaratórios, os quais foram 

rejeitados, tendo sido, então, interpostos agravos de instrumento por 

ambas as partes.

Não obstante, julgadas as citadas interposições recursais e superado o 

efeito suspensivo decorrente, a devedora deixou de pagar o saldo 

devedor remanescente, ao que a parte credora requereu a penhora 

através do sistema Bacenjud de ativos a ela pertencentes.

Assim, considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 761177 Nr: 13622-26.2012.811.0041

 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: EDNA MARIA DE ARRUDA KALIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA, Cpf: 

88232859172, Rg: 11877332, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente é senhora e possuidora do imóvel 

localizado na Rua Antônio Maria Coelho, nº 130, Sala 18, Bairro Centro, 

Cuiabá-MT e, nesta qualidade, alugou ao requerido mediante contrato 

escrito, com aluguél mensal de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três 

reais), além dos encargos acessórios, tais como o condomínio. O 

requerido deixou de pagar os aluguéis correspondentes aos meses de 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril do ano de 2012, os condomínios 

vencidos nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano de 2012, bem 

como o IPTU correspondente ao ano de 2011, o que gerou um débito no 

valor de R$ 3.909,46 (três mil, novecentos e nove reais e quarenta e seis 

centavos), ficando, assim, constituído em mora e em consequência lhe 

pode ser pedida judicialmente a desocupação e entrega do imóvel locado. 

Diante disso requer: I-) A citação do requerido para responder a ação, 

caso queira, no prazo legal; II-) A concessão ao requerido da faculdade 

da lei para, querendo, realizar a devida purgação da mora; III-) Para o caso 

de o requerido o pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso, requer, 

desde logo, a execução dos alugueres e acessórios do requerido e 

fiadores; IV-) Que seja a presente ação julgada procedente, para o fim de 

decretar o despejo do requerido, condenando-o ao pagamento dos 

alugueres e acessórios devidos, devidamente corrigidos, bem como que 

este seja condenado nos ônus da sucumbência.

Despacho/Decisão: Vistos.Tentada a citação do requerido em divrsos 

locais, imclusive através de consulta através dos sistemas á disposição 

deste Juizo estas retaram infrutiferas.Assim sendo, determino:I- defiro o 

pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, com 

prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao 

requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da 

publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, iniso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública di Estadode 

Mato Grosso.Após a apresentação da defesa, intime-se a autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a contestação e os 

documentos que eventualmente venham a acompanha-lo, sob pena de 

preclusão.Em seguida- venham-me os autos conclusos.O feito deve ser 

cumprido com urgência, na medida em que se enquadra na Meta 

02/2018-CNJIntime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018Luiz 

Octavio O. Sabóia RibeiroJuiz 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, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 19 de março de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741713 Nr: 38555-97.2011.811.0041

 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: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JERÔNIMO ANTONIO 

ROSA, LUIZ GRESELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862, MARTINIANO 

PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6.610/MT

 Vistos.

A par da decisão proferida pela eminente Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1001907-83.2018.8.11.0000, em trâmite perante a egrégia Terceira 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, suspenda-se a audiência de instrução e julgamento designada 

para 27/3/2018, às 14 horas, comunicando-se as partes através de seus 

procuradores.

A seguir, aguarde-se o desfecho da acima citada interposição recursal.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874018 Nr: 12644-78.2014.811.0041

 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: JOAO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 08/05/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029535 Nr: 36589-60.2015.811.0041

 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: JOSÉ SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo o advogado da parte autora, para 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 88/90, tendo em 

vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902073 Nr: 31351-94.2014.811.0041

 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: WANDERSON RAMOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração apresentado 

pela parte REQUERIDA, e juntado aos autos às fls. 180/183-vº. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910575 Nr: 37232-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL DE ATAYDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração apresentado 

pela parte REQUERIDA, e juntado aos autos às fls. 142/144. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910575 Nr: 37232-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL DE ATAYDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração apresentado 

pela parte REQUERENTE, e juntado aos autos às fls. 163/168. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 120107 Nr: 1021-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Consigno que a parte exequente/agravante cumpriu, tempestivamente, 

com o disposto no artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil.

Ademais, consigno que a informação acima foi devidamente prestada ao 

eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, relator do Agravo de 

Instrumento n. 1002159-86.2018.8.11.0000, em trâmite perante a Terceira 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do Ofício n. 21/2018/GAB, expedido nesta data.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1205554 Nr: 6693-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIAN PAULO BRANDELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ARMOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7.278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Consigno que a parte embargante/agravante cumpriu, tempestivamente, 

com o disposto no artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil.

Ademais, consigno que a informação acima foi devidamente prestada ao 

eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, relator do Agravo de Instrumento 

n. 1002507-07.2018.8.11.0000, em trâmite perante a Primeira Câmara de 

Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do Ofício n. 22/2018/GAB, expedido nesta data.

Ademais, leve a efeito a Secretaria deste Juízo a determinação contida na 

parte final do despacho de fl. 145.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167779 Nr: 39167-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIAN PAULO BRANDELERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 
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OAB:7.278-B

 Vistos.

Cumpra a Secretaria deste Juízo a determinação contida no despacho de 

fl. 67.

Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 

72-89, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898163 Nr: 28440-12.2014.811.0041

 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: PASSADORE E ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTES as demandas de código 891406 e 

898163, movidas por Passadore e Advogados Associados em face da 

Terra Securitizadora de Créditos S.A., revogando, com efeito imediato e ex 

tunc, a medida cautelar concedida nos autos de n. 

24145-29.2014.811.0041 - Código 891406.Condeno o autor ao pagamento 

de custas e despesas processuais de ambos os processos, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

das causas em julgamento nesta ocasião.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se 

baixa.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891406 Nr: 24145-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSADORE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, HELIO 

PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTES as demandas de código 891406 e 

898163, movidas por Passadore e Advogados Associados em face da 

Terra Securitizadora de Créditos S.A., revogando, com efeito imediato e ex 

tunc, a medida cautelar concedida nos autos de n. 

24145-29.2014.811.0041 - Código 891406.Condeno o autor ao pagamento 

de custas e despesas processuais de ambos os processos, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

das causas em julgamento nesta ocasião.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se 

baixa.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880695 Nr: 17215-92.2014.811.0041

 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 AURELIO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por JOSE AURÉLIO MOREIRA 

DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais (fl. 101) antes da realização da perícia 

médica, determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

Março de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901085 Nr: 30651-21.2014.811.0041

 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: JOSÉ INÁCIO DE SOUZA

 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

 (...) 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 JOSÉ INÁCIO DE SOUZA em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais (fl. 100) antes da realização da perícia 

médica, determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

Março de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107165 Nr: 13457-37.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03-A, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006538-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRANCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 33 de 414



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1006538-44.2018.8.11.0041, : 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: JOSE MARIA BRANCO NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

“AÇÃO REVISIONAL DO CONSUMO DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, 

ajuizada pela autora em desfavor da ré, distribuída para este Juízo da 03ª 

Vara Cível. Não obstante, a parte autora refere ter ajuizado anteriormente 

a ação n. 1032364-09.2017.8.11.0041, distribuída para a 08ª Vara Cível da 

Capital. É o breve relato. Decido. A respeito da situação, os artigos 286 e 

288 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando 

se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento. (...) 

Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o 

erro ou compensará a falta de distribuição. Sobre o instituto da conexão, o 

artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. É importante lembrar que o objetivo do instituto da conexão 

é evitar decisões conflitantes, de modo que, havendo a possibilidade de 

serem proferias decisões contraditórias, a conexão deve ser reconhecida 

para que as questões sejam julgadas simultaneamente. Os apontamentos 

discutidos nas ações são oriundos da mesma relação de consumo 

decorrente do contrato de prestação de serviço de fornecimento de 

energia elétrica havido entre as partes referente à UC n. 6/281104-0, 

sendo-lhes, portanto, comum a causa de pedir, qual seja, falha na medição 

do consumo de energia elétrica, além da possibilidade de risco de 

decisões conflitantes. Portanto, existem elementos suficientes para 

concluir que há conexão entre as ações, justificando-se a reunião dos 

seus respectivos processos. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO. 

APELO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJRS, Apelação 

Cível n. 70000117697, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, j. 27/10/1999). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MESMO OBJETO. CONEXÃO. JUÍZO 

PREVENTO. 1. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for 

comum o objeto ou a causa de pedir. 2. Considera-se prevento o juiz que 

despachou em primeiro lugar, conforme artigo 106 do Código de Processo 

Civil. (TJMG, Conflito de Competência n. 1.0000.11.047106-7/000, 16ª 

Câmara Cível, Relator Des. Wagner Wilson, j. 15/2/2012). Registre-se, 

ainda, que, para determinar a prevenção (NCPC, 58), deve ser aplicado o 

disposto no artigo 59 do NCPC que estabelece: Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso, a ação em 

trâmite perante a 11ª Vara Cível da Capital foi obviamente distribuída antes 

da presente ação. Assim, verificada a existência de conexão entre as 

ações em comento, há que se reconhecer a causa de modificação da 

competência, na pior das hipóteses, por conta do risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos dos artigos 55, caput, 

§ 1º, e 55, § 3º, do NCPC. Desta feita, DETERMINO a remessa destes 

autos ao Juízo da 08ª Vara Cível da Capital, nos termos dos artigos 55, 

caput, §§ 1º e 3º, 58, 59, 286, incisos I e III, e 337, inciso VIII, do NCPC. Às 

providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032195-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1032195-22.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. AUTOR: CLAUDIO 

BENEDITO DA SILVA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, pretendendo, liminarmente, a suspensão de quaisquer 

descontos de parcelas do empréstimo discutido nos autos, contrato n. 

320000223180, realizado em 7/8/2017, até decisão final da lide, sob pena 

de pagamento de multa. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

diante da insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais e os honorários advocatícios, evidenciada pelo documentos 

de id´s 10319652 a 10320608, concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a ocorrência de fraude eletrônica em sua conta 

corrente, porquanto, embora tenha alegado que providenciou o 

cancelamento de seus cartões e acesso eletrônico à sua conta corrente 

logo que tomou conhecimento das operações tidas por fraudulentas no dia 

7/8/2017, o extrato de id 10319329 demonstra a sua regular movimentação 

com operações cotidianas e triviais, tais como saques em espécie, 

pagamento de faculdade, abastecimento de veículo e compra de alimentos 

em estabelecimentos congêneres, a respeito das quais nada falou. Ou 

seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das alegações 

vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o dano que a parte 

autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte ré que venha a 

ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em 

perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à 

sua concessão, a liminar requestada não comporta deferimento, eis que 

não evidenciados a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou 

o risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 

e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 29/05/2018, às 12:30 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 
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como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, para maior agilidade processual, consigne que a parte autora 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037249-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY VULCZAK (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1037249-66.2017.8.11.0041, : 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO, LIMINAR]. AUTOR: HERTON BARBOSA DE ALENCAR RÉU: 

WANDERLEY VULCZAK Vistos. HERTON BARBOSA DE ALENCAR ajuizou 

a presente “AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE” em face de WANDERLEY 

VULCZAK, pretendendo, liminarmente, a reintegração da posse do imóvel 

objeto do contrato de compra venda que pretende ver resolvido por 

inadimplemento do preço. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

consigno que a gratuidade de justiça foi concedida à parte autora pelo 

egrégio Tribunal de Justiça, ressalvada a possibilidade da sua impugnação 

pela parte ré. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária o preenchimento dos requisitos do artigo 561 

do NCPC. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das 

alegações vertidas. Explica-se. Na espécie, almeja a parte autora 

precipuamente, a resolução do contrato de compra e venda de imóvel em 

decorrência do inadimplemento do preço pelo réu, onde, acaso seja 

procedente seu pedido, a consequência será a sua reintegração na posse 

do imóvel. Para que ocorra a reintegração de posse, a norma legal vigente 

exige que a parte autora prove a sua posse, a turbação ou esbulho 

praticado pela parte ré, além da data desses fatos, bem como da perda da 

posse quando esbulhada. Com efeito, em que pese a parte autora ter 

carreado documentos a fim de preencher os requisitos impostos pela lei 

processual para obter pronunciamento favorável do seu pedido, não se 

mostra razoável seu deferimento, vez que o escopo precípuo da demanda 

é a resolução do contrato de compra e venda por motivo de inadimplência. 

Isso porque, as ações possessórias não se prestam para tal desiderato - 

qual seja a recuperação da posse, sem que tenha ocorrido anteriormente 

prévia declaração judicial acerca da rescisão do contrato o que depende 

do aferimento em contraditório da ocorrência do pagamento do preço ou 

não. Assim, não há falar em existência de qualquer moléstia possessória 

até a rescisão do contrato de compra e venda, vez que a posse da parte 

ré se mostra legitimada, ainda que exista a inadimplência. Nesse sentido, a 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o 

entendimento de que a reintegração de posse para casos desse jaez, 

somente será cabível após a declaração judicial da rescisão do contrato 

que se discute: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO 

DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM 

QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA 

RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há 

violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão 

de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. 

É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de 

tutela. (STJ, REsp 620.787/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta 

Turma, j. 28/4/2009, p. DJe 27/4/2009, REPDJe 11/5/2009, REPDJe 

15/6/2009). No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO - AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA 

ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, DO CPC - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Inviável a reintegração liminar do imóvel, já que a posse 

decorre de contrato de promessa de compra e venda, em tese, válido. 

Além disso há indícios de que parte ré cumpriu, ainda que em parte, o 

contratado. O alegado inadimplemento do contrato não gera, por si só, a 

reintegração liminar. A reintegração na posse é decorrência da 

procedência da ação. Precedentes da Corte Especial. (TJMT, RAI n. 

42334/2015, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 30/4/2015, p. DJE 5/5/2015). Nesse diapasão, não verifico a 

presença de elementos que justifiquem a urgência alegada pela parte 

autora, de modo que não estão suficientemente demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência nesse 

momento processual de cognição sumária, por se tratar de rescisão de 

contrato de compra e venda de imóvel, visto que o pedido está intimamente 

relacionado ao desfazimento do negócio, e não ao direito possessório, 

que por seu turno é corolário daquele. Do mesmo modo, não foi possível 

verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de 

conduta da parte ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva 

ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos 

os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

29/05/2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 
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advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031176-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ESTIGARRIBIA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028887-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE LIMA (EXECUTADO)

P S DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026661-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO (EXECUTADO)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015533-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROJETO ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE FREITAS OAB - SP79550 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. MATOS - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012091-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO RUFINO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012091-09.2017.8.11.0041 

AUTOR: ARCELINO RUFINO DA CRUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte requerida para 

que manifeste sobre o laudo pericial de Id nº 10920664, 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: 1032907-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033150-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033189-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002827-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO SOARES MIRANDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 12328524 e 

12328525, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034783-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO SANTANA DA COSTA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 12328338 e 

12328339, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028610-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILIO TORRES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES ANTUNES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 12328241 e 

12328242, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944915 Nr: 57374-77.2014.811.0041

 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: LUDIO GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: I) MANTER a liminar 

concedida às fls. 42/43; II) DECLARAR a inexistência do débito em relação 

à fatura do mês de novembro de 2012, no valor de R$ 19,80 ( dezenove 

reais e oitenta centavos), que ensejou a negativação do nome do autor no 

cadastro de inadimplentes c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art.85, §2º, do Código de Processo Civil;Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 937661 Nr: 53515-53.2014.811.0041

 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: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA BONFIM BARROSO BALSISSERA-EPP, 

FLAVIA BONFIM BARROSO BALSISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)DECRETAR a rescisão do 

contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre Banco Industrial e 

Comercial S/A (Locador) e Flávia Bonfim Barroso Balsissera - EPP 

(Locatária);b)DECRETAR o despejo da ré Flávia Bonfim Barroso Balsissera 

- EPP (Locatária) do imóvel, devendo a parte autora ser imitida, em até 15 

(quinze) dias, na posse do imóvel. Ressalte-se que o imóvel deverá estar 

nas exatas condições em que se encontrava à época da locação. Em 

havendo necessidade de reparos, estes correrão às custas da 

ré;c)CONDENAR a ré Flávia Bonfim Barroso Balsissera - EPP (Locatária) 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono da autora, 

arbitrados R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o art. 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1139013 Nr: 27013-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSILIO DOS SANTOS 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 
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voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090237 Nr: 6215-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDIANE LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173727 Nr: 41643-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMTDS, FÁBIO DE SOUZA DOS SANTOS

 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940980 Nr: 55122-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

INFORMÁTICA E TELECOMUNIÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJAINE KATIA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:10.309

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 760537 Nr: 12908-66.2012.811.0041

 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: OPEN SAÚDE LTDA, CLAUDIO CÉSAR MANHÃS DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAÚDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA 

FONSECA - OAB:121.837/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de maio de 

2018, às 16h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1079876 Nr: 1447-58.2016.811.0041

 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: CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, GRUPO ATUAL ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379/MT, MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 Homologo a desistência de oitiva das testemunhas Dioney Soares Miranda 

e Benjamim Paulino Dantas.

Considerando o teor do depoimento pessoal da autora e o da testemunha 

da parte requerida, Joelson Gregório da Silva, que informa que as 

fotografias de fls.205-V/207-V, não são do imóvel da autora e 

considerando a informação trazida pela douta advogada da parte 

requerida, Dra. Luciana Ternero, que informou ao juízo que as fotografias 

se referem a um outro processo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, 

para que a mesma junte aos autos fotografias atinentes à alegada obra do 

muro construído, fotos panorâmicas da rua e da frente dos imóveis da 

parte autora e da parte requerida grupo Atual e se possível, filmagens da 

obra quando das chuvas para verificação acerca do drenos e se ainda 

continuam a passagem de terra e água para o imóvel da autora.

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão.

Retifique-se a atuação e registro do feito para constar Atual Terceirização 

e Serviços Elétricos Ltda.

A parte autora concede autorização para que a parte requerida, em 

horário comercial, adentre a residência da mesma e retire fotografias do 
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muro.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853727 Nr: 56365-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MANOEL XAVIER DE SOUZA, 

CLAUDEMIRA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA RODRIGUES SENEDA 

VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 É cediço que o Diploma Processual Civil vigente traz disposições que 

fomentam a solução consensual dos conflitos, a cooperação entre as 

partes e a boa-fé, destacando que o próprio Estado deverá promover, 

sempre que possível, a composição amigável. Vejamos o que preceitua o 

art. 3º do CPC:

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

A própria Resolução n. 125/2010 do CNJ prestigia o dever de conciliação 

como técnica para a solução de litígios, implementado a Política Judiciária 

Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e a disseminação da 

cultura de pacificação social.

 Nessa linha de raciocínio, dentro do contexto da presente demanda, é 

certo que foi firmado um acordo coletivo entre os poupadores e bancos 

envolvendo os Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989), e Collor 

II (1991), visando o pagamento aos poupadores titulares do direito, o qual 

foi homologado pelos respectivos Ministros relatores do Supremo Tribunal 

Federal dos seguintes Recursos Extraordinários: 626.304; 591.797; 

631.363 e 632.212 e ADPF 165/DH, esta última homologação ocorrida em 

01/03/2018.

 Diante do exposto, atento aos princípios norteadores no Novo Código de 

Processo Civil, determino a intimação de ambas as partes para 

manifestarem o interesse na composição amigável, nos termos do acordo 

coletivo homologado, no prazo sucessivo de 15 ( quinze) dias, dando-se 

vistas primeiro à instituição financeira e depois à parte exequente.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 301550 Nr: 14010-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MARCIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INS. AGRÍCOLAS LTDA, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI) para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764896 Nr: 17562-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - 

OAB:9779-MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALEXANDRE ALVES - 

OAB:14.697/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada por AUGUSTO CESAR 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES em face de UNIC – UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ.

 Em memoriais (fls. 1142/110), a parte autora suscita em tópico preliminar a 

inconsistência do áudio gravado em mídia digital ( fl. 1029) na audiência de 

instrução em julgamento, alegando, em suma, que não consta o 

depoimento pessoal do requerente, apesar de constar na ata que foi 

tomado o seu depoimento ( fl. 1024).

 Sem delongas, constato que, de fato, não consta o referido áudio. Assim, 

a fim de evitar futura arguição de nulidade ou cerceamento de defesa, 

PROCEDA com a substituição da gravação contida no CD de fl. 1029, 

sanando todas as incongruências apresentadas e, após, dê-se vistas 

para as partes para, querendo, complementarem os memorias 

apresentados, no prazo sucessivo de 15 ( quinze) dias, sendo primeiro o 

autor e depois o réu.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os 

autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849206 Nr: 52455-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte embargada acerca da 

petição de fls. 180/182 e documento de fls. 183/211, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Outrossim, proceda-se à formação do II volume dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819925 Nr: 26196-47.2013.811.0041

 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: CONDOMÍNIO BELVEDERE, ERCIO DE ARRUDA LINS, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 

CONDOMÍNIO BELVEDERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6.208, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte autora Condominio 

Belvedere acerca da petição de fls. 417/420, notadamente acerca da 

utilização como prova emprestada do laudo pericial produzido nos autos n. 

24143-59.2014.811.0041, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860245 Nr: 1938-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - 

SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MONIQUE GOMES 

PRATES - OAB:17.025, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES 

- OAB:18798/MT, LUIZ GUSTAVO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:16.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 Dê-se vistas à Defensoria Publica para que se manifeste acerca dos 

pedidos formulados em audiência de fls. 130.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842105 Nr: 46233-95.2013.811.0041

 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: SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA, GADS, SUNAMITA 

FARIA LARA DA SILVA, LUZIA INES DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Declaro encerrada a instrução probatória.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742109 Nr: 38971-65.2011.811.0041

 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: CELSO STEVANOVICH, CELSO ALBERTO 

STEVANOVICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOAMI - COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - MT, TRANSPORTADORA 

CHAO BRASILEIRO LTDA, OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, RICARDO MOREIRA AGUIAR - OAB:12.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, FERNANDO D AMICO MADI - OAB:14322-MT, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT, Virginia Santos Pereira Guimarães - OAB:976.606

 Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte requerida acerca da 

petição de fls. 331/333 e documentos de fls. 34/336, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em igual prazo, manifestem-se as partes acerca da necessidade de 

produçao da prova oral.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828918 Nr: 34764-52.2013.811.0041

 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: SIMONE DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial para CONDENAR a parte ré IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS ao pagamento 

de:a) R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de perdas e danos, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação em 

07/10/2013, e correção monetária pelo índice INPC a partir desta sentença 

(Súmula 362 do STJ).b) R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação em 07/10/2013, e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).c) R$750,00 

(setecentos e cinquenta reais), referente a entrada do contrato de 

proposta de venda do imóvel, devidamente atualizada desde o pagamento 

(20/12/2010).Considerando a sucumbência da ré Imobiliária Paiaguás e a 

sucumbência mínima da autora, condeno a segunda requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Condeno ainda a parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do patrono da primeira, os quais fixo 

em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se.(...)”.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116246 Nr: 17114-84.2016.811.0041

 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: VICENTE HERCULANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT, RODRIGO ARAUJO CAMPOS - 

OAB:8544/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora 

argumentando omissão na decisão de fls. 62/67, ao passo que foram 

apresentados a planta e memorial descritivo do imóvel, com a anotação de 

ART/CREA, somente não apresentando a matrícula do imóvel por não 

existir. Requestou ainda pelo deferimento da justiça gratuita.

Deveras, os documentos apresentados junto à inicial constam no rol do 

Provimento n. 09/2017, portanto, restando suprida a falta.

No tocante ao pleito do indeferimento da justiça gratuita, não há qualquer 

omissão ou contradição a ser sanada, devendo a parte se insurgir por 

meio da via adequada.

Posto isso, acolho os embargados declaratórios para sanar a omissão 

apontada e reconhecer que restaram atendidas as recomendações 

indicadas no Provimento n. 09/2017.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária acerca do decurso do 

prazo para o recolhimentos das custas processuais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024766-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - EPP (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1024766-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA RÉU: SAVELL AUTO 

MOLAS EIRELI - EPP Certifico que, em cumprimento ao despacho ID 
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11289296, encaminhei o ofício n. 32/2018, informando a Comarca 

deprecante da redistribuição da missiva. Ainda em cumprimento ao 

referido ID, cientifico a parte exequente da redistribuição da carta 

precatória a este juízo. Cuiabá, 20 de março de 2018. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Analista Judiciária

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032661-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TURKOT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES VIANA DE OLIVEIRA OAB - RO1357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. SANTOS TRANSPORTES - EIRELI - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1032661-16.2017.8.11.0041 POLO ATIVO: : 

ADAO TURKOT POLO PASSIVO: : H. C. SANTOS TRANSPORTES - EIRELI - 

ME Certifico que, em cumprimento ao despacho ID11289829, encaminhei 

ofício n. 33/2018, à Comarca Deprecante, contendo informações sobre a 

redistribuição da missiva. Ainda em cumprimento ao referido ID, impulsiono 

o feito para cientificar a parte autora sobre a redistribuição. Cuiabá, 20 de 

março de 2018. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032336-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (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 Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 20 de 

março de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012594-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBE MOREIRA CONSI (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEDIMA INES MULLER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1012594-30.2017.8.11.0041 POLO ATIVO: 

RUBE MOREIRA CONSI POLO PASSIVO: QUEDIMA INES MULLER Certifico 

que, em cumprimento ao despacho ID 11290104, encaminhei ofício 

n.34/2018, à Comarca Deprecante, contendo informações sobre a 

redistribuição da missiva. Ainda em cumprimento ao referido ID, impulsiono 

o feito para cientificar a parte autora sobre a redistribuição. Cuiabá, 20 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030724-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON JENUARIO ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 20 de 

março de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030830-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIN FARAH AYALA (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 Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 20 de 

março de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030960-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ARRUDA DA COSTA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030960-20.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia03/07/2018 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006959-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRANCO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006959-34.2018.8.11.0041 DESPACHO O pedido liminar já 

foi analisado e indeferido pelo Juiz Plantonista. A parte autora requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 
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trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso o autor não declare renda deverá acostar aos autos 

extrato dos últimos 03 meses de suas contas bancárias. Em igual prazo 

deverá o autor informar o endereço eletrônico das partes, e as faturas 

que estão sendo discutidas nos autos em tramite perante a 8° Vara Cível e 

a 3° Vara Cível, a fim de que seja possível analisar a ocorrência de 

litispendência. Deverá também se manifestar quanto ao interesse na 

audiência de conciliação. O não atendimento das determinações no prazo 

estipulado importará em indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006904-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006904-83.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso o autor não declare renda, deverá acostar aos autos 

extrato dos 03 últimos meses de suas contas bancárias. No mesmo prazo 

o autor deverá informar o endereço eletrônico das partes, bem como o 

seu interesse na audiência de conciliação e trazer aos autos qualquer 

documento que o mesmo tenha e que faça referência ao atendimento 

realizado pela ré sob o protocolo 44873364. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030979-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERAFIM ALVES (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 Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 20 de 

março de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875653 Nr: 13867-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA VIOLATO FERRI, ANDRE LEANDRO FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172.402, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Vistos etc.

Intime-se a ré para regularizar a sua representação processual , juntando 

o seu contrato social, em 15 dias.

Em igual prazo deverá se manifestar sobre a petição de p. 126/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 849866 Nr: 52998-82.2013.811.0041

 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: TCFDSO, SILVANA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍDIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:1.4613/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 129/137. 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.: 393398 Nr: 28755-16.2009.811.0041

 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: EDSON DE SOUZA SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls 347/362. 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872980 Nr: 11787-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JUNIOR DE CAMPOS FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Processo n° 11787-32.2014.811.0041

Código: 872980

Vistos e etc.

O réu, através de simples petição simples, requer a reconsideração da 

decisão de p. 186, contudo, a referida peça não observa os requisitos de 

embargos de declaração e/ou de qualquer outro tipo de recurso.

Desta forma, inexistindo previsão legação para oposição e analise de 

pedido de reconsideração INDEFIRO o pedido de p. 189 e, 

consequentemente, mantenho, em sua integralidade, a decisão de p. 186.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. É 

descabida a interposição de pedido de reconsideração em face de 

decisão colegiada, por ausência de previsão legal. 2. Pedido de 

reconsideração não conhecido. (STJ - RCD nos EDcl no AgRg no AREsp: 

320287 RS 2013/0118411-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 10/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

16/09/2013)

Intime-se o réu para complementar o valor dos honorários periciais 

deferidos.
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Após, libere-se alvará judicial em favor do perito, conforme já determinado.

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado a p. 192/204.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1066626 Nr: 53956-97.2015.811.0041

 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: FELIPE CAZEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte requerente para manifestar-se acerca do documento 

juntado à fl. 148/150, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881978 Nr: 18000-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT, SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 125/138 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894472 Nr: 26197-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ADRIANA WEISEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos Polisel - 

OAB/MT 12.909 - OAB:, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR. - 

OAB:142.452, LIMA JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:4.190/SP

 ...Apresentados os honorários, intimem-se as partes para ciência e 

manifestação em três dias.As partes, no prazo comum de quinze dias, 

poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail 

para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que 

formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 

deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários 

correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.O perito deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, ainda, 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º 

do CPC.).O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 10 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que 

no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Defiro também a produção da prova oral e, desde já, 

designo o dia 14/08/2018 às 14:00 hs para a audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das 

partes e testemunhas arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 357, §4º, NCPC.Registro que nos termos do art. 455 do 

NCPC, “ 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.”Intimem-se as partes para vir e a 

depor, sob pena de confissão.Cumpra-se imediatamente. Processo da 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 245512 Nr: 13463-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA COCARELLI PACHECO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, 

RENÉ VIRGÍLIO VENDRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANE TONIOLO - 

OAB:8950-MT, JOZANE TONIOLO - OAB:7063

 Certifico que, nos termos do ítem 7.3.3 do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para retirar, no prazo de cinco (5) dias, a carta precatória expedida nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 456074 Nr: 27008-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA LIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO COSTA COMERCIO

 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: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 Certifico que, procedo a intimação do requerido para fornecer os dados 

bancários, para expedição do alvará, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757698 Nr: 9893-89.2012.811.0041

 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: EDIFÍCIO CODOMÍNIO BOUGAINVILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGLISEY BATTINI VOLCOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natali Akemi Nishiyama - 

OAB:19082

 Processo n° 9893-89.2012.811.0041

Código: 757698

Vistos e etc.

A p. 161/162 a executada compareceu aos autos requerendo a liberação 

do veiculo I/LR R. Rover 4.4 TDV8, Placa EKH005, ano 2011/2011, 

realizada à p.141/143 na modalidade de penhora online/RENAJUD.

O exequente requereu a desistência do feito, sendo o seu pedido 

homologado por sentença à p.149.

Assim, considerando que a sentença que homologou a desistência do 

feito transitou em julgado, conforme certificado a p. 151, DEFIRO o pedido 

da executada e consequentemente libero o veiculo penhorado a 

p.161/162.

Segue em anexo comprovante de levantamento da restrição conforme 

requerido.

Decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e nada mais sendo 
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requerido, retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se com as cautelas de praxe, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940737 Nr: 55019-94.2014.811.0041

 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: WELLINGTON LOPES DA SILVA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487 inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por Wellington Lopes da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A.Diante da improcedência da ação, os 

honorários periciais deverão ser pagos pelo autor. Diante disso, 

expeça-se certidão de crédito em favor do perito.Devolva-se o numerário 

depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais 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, 19 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090659 Nr: 6406-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARK RODRIGUES DE SOUZA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.197

 Vistos.

Trata-se de pedido de bloqueio “online” de valores necessário ao 

tratamento transcraniano, ao argumento que a ré vem descumprindo a 

liminar deferida.

A autora relata que teve seu tratamento interrompido por falta de 

pagamento e que o valor atualizado até dezembro/2017 é de R$ 17.461,32 

(p. 322/323).

Em consulta ao Departamento de Depósitos Judiciais, verifico que se 

encontra depositado a quantia de R$ 11.265,52 – conforme extrato em 

anexo – vinculado à este feito.

Diante disso, determino a expedição de alvará em favor do médico Mario 

Vinicius da Silva Martello, cujos dados bancários estão descritos na p. 

323.

Após, intime-se a autora para informar o intervalo entre uma sessão e 

outra, no prazo de 48 horas, bem como o valor ainda devido ao 

profissional que a atende.

Intime-se a ré para comprovar, em 48 horas, o cumprimento da decisão 

que concedeu a antecipação de tutela.

Intimem-se todos.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805944 Nr: 12417-25.2013.811.0041

 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: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10.829

 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 

CARMO ROBERTO DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), 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 em favor do perito.Custas e despesas processuais 

pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 700,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de março 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 900296 Nr: 30065-81.2014.811.0041

 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: LEDA APARECIDA DA SILVA

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por LEDA APARECIDA DA SILVA em face de TÓKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos. O restante, 80% será devolvido para a 

seguradora.Expeça-se a certidão de crédito em favor do perito do valor 

remanescente e alvará à Seguradora.Custas e despesas processuais 

pela autora, 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, 19 de março 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 716865 Nr: 10725-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN RIVER OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, que encontra-se arquivada 

na pasta própria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132593 Nr: 24117-90.2016.811.0041

 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: MARIA ANTONIA BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 
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OAB:24.233, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128341

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 94/105 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a requerido(a) autora para apresentar as 

suas contrarrazões, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82439 Nr: 4362-18.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio de A . Ribeiro, Valdomiro de Morais 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

A. RIBEIRO, para devolução dos autos nº 4362-18.1995.811.0041, 

Protocolo 82439, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228365 Nr: 37412-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTÔNIO CUIABANO, SALADINO ESGAIB, 

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Bom Despacho 

Dantas Borges - OAB:13274

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS, para devolução dos autos nº 

37412-83.2005.811.0041, Protocolo 228365, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75888 Nr: 1986-93.1994.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA., Édio 

Lotufo, BENEDITO MURILO DE GODOY, ONIOVALDO NUNES DE FREITAS, 

Dorival Luzia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Braga - 

OAB:3168-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS, para devolução dos autos nº 

1986-93.1994.811.0041, Protocolo 75888, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75863 Nr: 1761-73.1994.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ANTONIO CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Salvador Pompeu - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS, para devolução dos autos nº 

1761-73.1994.811.0041, Protocolo 75863, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907388 Nr: 35159-10.2014.811.0041

 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: RODRIGO RODRIGUES LEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MENDONÇA, VITOR 

VINICIUS DA SILVA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9.583

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

de 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação de 

indenização de danos materiais e morais c/c lucro cessante proposta por 

Rodrigo Rodrigues Leiva em face de Marcos Antônio Mendonça e Vitor 

Vinicius da Silva Mendonça, para condenar os réus ao pagamento 

de:1-Danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com 

correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros 

de mora de 1%, ao mês, a contar do evento danoso;2-Danos emergentes, 

no valor total de R$ 7.292,31 (sete mil duzentos e noventa e dois reais e 

trinta e um centavos), que deverá ser atualizado monetariamente pelo 

INPC, da data do desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar da citação;3-Lucros cessantes de R$ 7.995,00 (sete mil 

novecentos e noventa e cinco), a ser corrigido pelo INPC, da data do 

arbitramento, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação.Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 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.: 768351 Nr: 21240-22.2012.811.0041

 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: INEZ ROSANE PORTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, RONIMÁRCIO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT 11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 o presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que julgou 

recurso interposto pela parte contrária contra a mesma decisão ora 

recorrida, atendendo ao disposto no art. 123 do CPC, combinado com o 

estabelecido no art. 146, V, do Regimento Interno deste Tribunal, com a 

alteração estabelecida pela Emenda Regimental n.º 03/2006 Declinada a 

competência.” (Agravo de Instrumento Nº 70060447281, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 11/07/2016).“APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

FALÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA A MASSA FALIDA. 

O juízo falimentar é universal e atrai todas as ações e interesses da 

sociedade falida e da própria massa falida. As ações relacionadas aos 

bens, interesses e negócios da massa falida devem ser processadas e 

julgadas pelo juízo falimentar. No caso concreto, trata-se de ação de 

restituição ajuizada contra a massa falida, com fundamento na Lei 

11.101/95. Logo, a matéria devolvida não se insere na competência da 19ª 

Câmara Cível, cabendo a redistribuição para uma das Câmaras integrantes 

do 3º Grupo Cível, conforme dispõe o art. 11, III, b da Resolução n. 01/98 

do RITJ-RS. COMPETÊNCIA DECLINADA.” (Apelação Cível Nº 
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70068577246, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 05/05/2016).Ante ao exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito em 

favor do juízo falimentar (Primeira Vara Cível – Especializada em Falência, 

Recuperação Judicial desta comarca), devendo os autos ser remetidos 

com a devida baixa e anotações pertinentes.Intimem-se.Promovam-se as 

devidas baixas e anotações.Cumpra-se com URGENCIA, eis que o 

presente feito esta incluso na Meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá, 19 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.: 772130 Nr: 25224-14.2012.811.0041

 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: JONAS RUBIN LENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CANDIDO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CANDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12.024/MT

 . ACÓRDÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO PONTO OMISSO. ART. 536 CPC. 

PEDIDO DE CORREÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. SÚMULA 317 

STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. ART. 

538 CPC. I - Não podem ser conhecidos embargos declaratórios opostos 

sem a indicação do ponto tido como omisso no julgado (art. 536, CPC). II - 

São improcedentes os embargos com pedido de declaração de julgado 

anterior (Súmula 317 do STF). III - Embargos declaratórios sem 

fundamentação ou cabimento expõem-se à multa prevista no art. 538 do 

CPC. (TJ-MA - ED: 94832001 MA , Relator: RAYMUNDO LICIANO DE 

CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2001, Não informada) 

(grifei)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES/VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – 

RECURSO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta 

integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a 

matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 49326/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)”No caso em comento não 

verifico na decisão recorrida a ocorrência de obscuridade, contradição 

e/ou omissão passiveis de serem sanadas por embargos de declaração. 

Na verdade, pretende a embargante a modificação da decisão guerreada, 

sendo esta via inadequada à sua pretensão.Consigno que o advogado do 

embargante foi intimado de todas as decisões proferido nos autos, não 

havendo que se falar em cerceamento de defesa. Desta feita, REJEITO os 

embargos opostos.Intime-se.Cuiabá, 19 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.: 339899 Nr: 10252-78.2008.811.0041

 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: ROOSEWELTH RONDON CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO COSTA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1195/2008 - Código 339899

Vistos e etc.

Solicite-se ao meirinho o cumprimento do mandado, consignando as 

penalidades do art. 658 da CNGC.

“Art. 655. Incumbe ao oficial de justiça:

(...)

III - devolver o mandado judicial imediatamente após o seu cumprimento 

(CPC, art. 154, III), observando os prazos para seu cumprimento, sob pena 

de incorrer em falta grave:

(...)

Art. 658. O descumprimento injustificado da obrigação disposta no art. 

655, III, da CNGC, além da necessária apuração da responsabilidade 

funcional do meirinho, acarretará a sua automática exclusão da 

participação da distribuição de novos feitos, mediante comunicação dos 

fatos que o gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da Central de 

Mandados, conforme o caso, fará ao Cartório Distribuidor, sob pena de 

incorrer em falta funcional grave.”

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 237446 Nr: 6514-53.2006.811.0041

 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): VALDIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6514-53.2006.811.0041

Código 237446

Vistos e etc.

O presente feito foi distribuído em 2006 e até o presente momento o 

exequente não conseguiu receber o seu crédito, estando o feito 

paralisado desde 2010.

Assim, intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos que 

embasam esta ação, bem como se manifeste sobre o seu interesse na 

expedição de certidão de credito com a extinção do presente feito nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

 Após, concluso para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918195 Nr: 42225-41.2014.811.0041

 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: NOILVIS KLEM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Diante o exposto, arbitro a titulo de honorários periciais em favor do perito 

o valor de R$ 3.750,00 (três setecentos e cinquenta reais).Intime-a ré para 

o deposito dos honorários em 05 (cinco) dias. Intime-se o autor para que 

informe conta corrente para devolução do valor de R$225,00 (duzentos e 

vinte e cinco reais) referentes ao excesso quanto ao valor da pericia.Com 

a juntada, expeça-se competente alvará em favor do autor.Após, 

requisite-se o perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, informação 

sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar o laudo no 

prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.Autorizo o 

levantamento de 50% dos honorários periciais com o inicio dos trabalhos. 

Quanto ao saldo remanescente o mesmo deverá ser levantado com a 

entrega do laudo pericial.Intimem-se.Cumpra-se com URGENCIA processo 

da meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 19 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.: 942408 Nr: 55989-94.2014.811.0041

 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: ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo nº. 55989-94.2014.811.0041 - Código 942408

Vistos etc.

Considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração, bem 

como levando em consideração o princípio do contraditório e ampla 

defesa, DETERMINO a intimação da parte adversa, para, querendo, 

oferecer suas contrarrazões no prazo legal.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 415771 Nr: 3811-13.2010.811.0041

 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: JOSE LINO NASCIMENTO DE MORAIS

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para se manifestarem sobre o Laudo Pericial, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931695 Nr: 50211-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:OAB/MT 8689, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 Certifico que ambos os recursos de apelação apresentados às fls. 

349/355 e 356/374 são tempestivos.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes, autora e ré, para apresentarem 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1063068 Nr: 52387-61.2015.811.0041

 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: THIAGO LUCIO SALOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006957-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILY ALCANTARA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de Aquisições e Contratos do Estado de Mato Grosso 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que a presente ação foi distribuída em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, determino a imediata redistribuição do presente 

feito para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta 

Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso 

requer. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024832-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE LIMA (AUTOR)

ADRIANO ESCAME SILVA DE LIMA (AUTOR)

ADRIANA ESCAME SILVA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE ESCAME SILVA DE LIMA (RÉU)

SEBASTIAO FERREIRA FILHO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 20 

de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036307-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PRISCILA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036307-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: CRISTIANE PRISCILA DA COSTA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Defiro a expedição de 

alvará judicial em favor do médico da Requerente para liberação da 

importância depositada pela Requerida (id n. 12195266), observando os 

dados bancários informados na petição de id n. 12285190. Por outro lado, 

entendo que a alegação da Requerida de que não pode efetuar o 

pagamento do tratamento diretamente ao médico, por não estar previsto no 

rol da ANS (id n. 12195255), é ilegítima, pois tal obrigação é uma ordem 

judicial e pode ser cumprida de diversas maneiras, inclusive via depósito 

diretamente na conta bancária do médico, conforme indicada em id n. 

12285190. Assim, indefiro o pedido para que os próximos depósitos sejam 

realizados judicialmente, devendo a Requerida efetuar o pagamento do 

tratamento, conforme tutela deferida (id n. 10931794), diretamente ao 

médico, sob pena de multa que majoro para R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

por dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, e de sanção penal 

(caracterização de crime de desobediência – artigo 330 do Código Penal). 

Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia 

a partir da decisão em questão e dos documentos previstos no artigo 2º 

do Provimento n. 56/2008, e encaminhe ao Ministério Público para adoção 

das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização 

criminal e administrativa da autoridade descumpridora. Intime-se a 
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Requerida na pessoa de seu advogado (DJE) e pessoalmente da presente 

decisão. Por consequência, resta prejudicado a apreciação da petição de 

id n. 11960143. Por fim, intime-se a parte Requerente para, no prazo legal, 

caso queira, apresentar impugnação à contestação. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006421-53.2018.8.11.0041 

AUTOR: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Determino que a 

Requerente comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032537-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SALES DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SUBTIL DE ALBUQUERQUE LEAO (RÉU)

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar 

acerca da petição de ID 11881294 e seus documentos, bem como, quanto 

a contestação de ID 12122264, no prazo de 15 (quinze) dias. De igual 

modo, intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar acerca 

do contido em petição de ID 11911774, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Transcorrido ambos os prazos, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos para as deliberações necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004298-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L NOGUEIRA S S CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004298-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RÉU: L 

NOGUEIRA S S CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME Vistos etc. Expeça-se 

mandado monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos 

Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará isenta do 

pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código de 

Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). A Requerente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005909-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005909-70.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA REQUERIDO: 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Vistos etc. 

Considerando que a Requerida ainda não foi citada, recebo o pedido de id 

n. 12208600 como emenda à inicial. A Requerente objetiva a extensão da 

tutela anteriormente deferida (id n. 12181908), alegando que a Requerida 

também protestou o boleto bancário referente ao mês de fevereiro de 

2018, que encontra-se devidamente adimplido. Analisando os documentos 

que acompanham o pedido, em especial o de id n. 12208615, verifico que 

a Requerente comprova, ao menos neste momento processual, o 

cumprimento da obrigação que originou o protesto. Assim, pelos mesmos 

motivos expostos na decisão que deferiu a tutela de urgência, entendo 

que é o caso de ampliar os efeitos da medida, para determinar a baixa do 

protesto referente ao boleto bancário do mês de fevereiro de 2018. Por tal 

razão, oficie-se imediatamente o Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, 

Privativo de Protesto de Títulos para que proceda a baixa do referido 

protesto. Aguarde a realização da audiência conciliatória. Intime-se a 

Requerida pessoalmente da presente. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023932-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023932-35.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ADEMILSON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito 

na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 
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IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a parte Autora não realizou o requerimento administrativo 

anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o requerimento administrativo de forma prévia. Sendo assim, rejeito a 

preliminar suscitada pela defesa. Alega, ainda, carecer a presente ação 

de pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovante de 

endereço do Autor, no entanto, tal argumento também não merece 

prosperar, uma vez que a declaração do endereço do Requerente na 

exordial é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o 

que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro, 

de modo que afasto a preliminar suscitada, acolhendo a declaração de 

endereço contida na exordial. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

Autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimadas da referida 

designação. A parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024051-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024051-93.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: DAIANE LAUREANO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito 

na fase do art. 357 do Código de Processo Civil passo às análises 

necessárias. A Requerida pretende, preliminarmente, seja decretada a 

preclusão da prova pericial, em razão da ausência da Autora na audiência 

preliminar de conciliação. Todavia, o Código de Processo Civil é claro ao 

dispor que a ausência injustificada na referida solenidade “é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça”, a teor do artigo 334, §8º, do Código 

de Processo Civil. Logo, não há que se falar em preclusão da referida 

prova, até porque a análise das provas necessárias para julgamento do 

processo é feita na fase em que o processo se encontra atualmente. 

Desse modo, indefiro o pedido em questão. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré por 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, não prospera a tese, 

eis que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 
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seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Sendo assim, indefiro a 

alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação. Para tanto, nomeio como perito judicial 

o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimadas da referida 

designação. A Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecer à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011500-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ZUQUETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011500-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: VAGNER ZUQUETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da Autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: 

Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do 

terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimadas da referida 

designação. A parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecer à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007015-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARDIEL HERKNHOFF SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007015-04.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GARDIEL HERKNHOFF SOUSA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que 

a Requerida foi citada, todavia deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 344 do Código 

de Processo Civil, declaro a revelia da seguradora Requerida. Legítimas as 

partes, inexistindo preliminar e prejudicial de mérito, nada havendo a 

sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova 

pericial para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez do Autor, 

bem como o seu grau, conforme a orientação da jurisprudência pátria. 

Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, podendo ser encontrado no endereço: Avenida Bosque da 

Saúde, n. 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, Bosque da Saúde, nesta 

Capital, telefone para contato (65) 9228-5520. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 

465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários 

periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito ao final 
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da demanda pela parte vencida e, sendo o Requerente, pelo Tribunal de 

Justiça, ante aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se 

as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem 

impedimento ou suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de 

Processo Civil). Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e 

hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as 

partes pessoalmente e os assistentes técnicos. Do laudo, às partes. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022125-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022125-77.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: HONORIO GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, 

passo às análises necessárias. A Requerida suscitou falta de interesse 

de agir, sob o argumento que a parte Autora não realizou o requerimento 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o requerimento administrativo de forma prévia. Sendo assim, rejeito a 

preliminar suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, podendo ser encontrado 

no endereço: Avenida Bosque da Saúde, n. 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone para contato (65) 

99228-5520. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimadas da referida 

designação. O Requerente deverá ser intimado pessoalmente para 

comparecer à perícia médica. Do laudo, às partes. Por fim, tendo em vista 

a mudança de denominação social da seguradora Requerida, conforme 

informado em sede de contestação, proceda-se a retificação do polo 

passivo junto ao sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018485-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GOMES MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018485-66.2016.8.11.0041 

AUTOR: IRENE GOMES MARINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do art. 357 do 

Código de Processo Civil passo às análises necessárias. No que atine a 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré por 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, não prospera a tese, 

eis que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 
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haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Sendo assim, indefiro a 

alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela Ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da Autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser 

encontrado no endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, 

Galeria 24 de outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para 

contato (65) 99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimadas da referida 

designação. O Requerente deverá ser intimado pessoalmente para 

comparecer à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015180-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015180-74.2016.8.11.0041 

AUTOR: WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito 

na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de falta de interesse de agir, sob o 

argumento que a parte autora não realizou o pedido administrativo anterior 

à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 
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dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia. Sendo assim, rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimadas da referida 

designação. O Requerente deverá ser intimado pessoalmente para 

comparecer à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019115-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019115-25.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: EDNALDO VIEIRA DE MELO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil passo às análises necessárias. No 

que atine a modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, não prospera a 

tese, eis que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: 

Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária 

das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão 

legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Sendo assim, indefiro a 

alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, podendo ser 

encontrado no endereço: Avenida Bosque da Saúde, n. 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone para 

contato (65) 99228-5520. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimadas da referida 

designação. O Requerente deverá ser intimado pessoalmente para 

comparecer à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUCAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000013-80.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MANOEL LUCAS NETO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que o 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida a obrigação, defiro a liberação da importância depositada nos 

autos (id n. 11799625) em favor do Autor, mediante a expedição de alvará 

judicial, conforme pleiteado (id n. 11974872). Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA OAB - 853.793.101-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000132-41.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CAIO GOMES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que o 
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Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida a obrigação, defiro a liberação da importância depositada nos 

autos (id n. 11700484) em favor do Autor, mediante a expedição de alvará 

judicial, conforme pleiteado (id n. 11975879). Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015214-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DO CARMO LADISLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015214-49.2016.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITO DO CARMO LADISLAU RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que o 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida a obrigação, defiro a liberação da importância depositada nos 

autos (id n. 11667270) em favor do Autor, mediante a expedição de alvará 

judicial, conforme pleiteado (id n. 11967809). Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020410-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020410-97.2016.8.11.0041 

AUTOR: ROBISON SANTANA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que o 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida a obrigação, defiro a liberação da importância depositada nos 

autos (id n. 11691223) em favor do Autor, mediante a expedição de alvará 

judicial, conforme pleiteado (id n. 12081420). Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033523-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. TORATTI COMERCIO & MONTAGEM DE BIJUTERIAS - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO JIMENEZ TANESE DE SOUZA OAB - SP272195 (ADVOGADO)

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 11279283, bem 

como, seus documentos. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 

dias, para pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), 

ou para oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a 

parte Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais 

(artigo 701, §1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no 

mandado que não havendo cumprimento da obrigação ou o não 

oferecimento de embargos, “constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial” (artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 714374 Nr: 9070-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA REGINA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte REQUERIDA, através de seu 

advogado, para o pagamento da dívida no valor de R$ 32.749,77 (trinta e 

dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), 

no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1254844 Nr: 22642-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCPH, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HELLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE

 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.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 876353 Nr: 14321-46.2014.811.0041

 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: APARECIDO DA COSTA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Aurelio do Carmo 

Ferreira - OAB:15.769, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 13188-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, ROSALVO PINTO 

BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA FONSECA, JOSE GUILHERME 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7627-A, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, 

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:, ROSALVO PINTO BRANDÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 
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NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os patronos do executado Banco do 

Brasil, para que tragam aos autos a guia de depósito judicial e o 

comprovante de pagamento ou dados da conta judicial para que possa ser 

feito a vinculação do valor de R$ 2.577,67 a estes autos junto a conta 

única, no prazo de 05 (cinco ) dias, conforme orientação do departamento 

da conta única do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1043425 Nr: 43225-42.2015.811.0041

 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: DIVINA DA GLORIA CAMPOS OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750810 Nr: 2546-05.2012.811.0041

 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: MAUREN MARA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OMERO DE MOURA, ADALBERTO 

FRANCISCO GRUNEMBERG, PEDRO CELSO DE MOURA, LEIDE FÁTIMA 

FIRMINO DE MOURA, M.D.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JOSE 

RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1009110 Nr: 27158-02.2015.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 910361 Nr: 37106-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO TITO S. CADEMARTORI 

NETO - OAB:16.289-A, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - OAB:8345/MT, MEIRE 

CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, TALITA 

OLIVEIRA DE SANTANA - OAB:17719/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerente para que se 

manifeste acerca dos embargos apresentado nos autos de fls. 302/306, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 747645 Nr: 44899-94.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMÍNIO GALDINO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 912169 Nr: 38289-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDSF, ELIENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 838807 Nr: 43377-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7.725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 895736 Nr: 26900-26.2014.811.0041

 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: IONI FERREIRA & FORMIGA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT, JOSÉ 

CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1221786 Nr: 12072-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PORTILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra imediatamente a presente deprecata, servido a presente decisão 

de mandado.

Cumprida na sua integralidade, devolva ao juízo deprecante.

Cumpra. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1285167 Nr: 3328-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDBERG S/A - INDUSTRIA E COMÉRCIO, 

LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS - OAB:4993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino que a parte interessada, no prazo de 05 dias, comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, trazendo aos autos a via 

original do comprovante de pagamento.

Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à 

Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, com 

base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT. Devolva-se à origem, no estado 

em que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 44735 Nr: 12063-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MURBACK DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA NADIA DIMITRUK - 

OAB:13295, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Carta de Arrematação e ofício para o cartório do 2º Ofício 

proceder a baixa no Gravame do imóvel foram retirados pessoalmente em 

data de 30/08/2017(fls. 229 e 230), assim, intimo o autor por intermédio de 

seu patrono, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do ora 

informado, a fim de se evitar duplicidade no cumprimento das 

determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 140014 Nr: 24435-30.2003.811.0041

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIL RODRIGUES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 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 com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 773859 Nr: 27028-17.2012.811.0041

 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: ALICIO CARDOSO

 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:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 104791 Nr: 17362-41.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493/MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Certifico que o advogado do requerido não estava cadastrado no sistema 

quando da publicação da r sentença, razão que publico novamente a r. 

sentença para que o patrono do requerido tome conhecimento, bem como, 

o intimo para contrarrazoar a apelação do autor no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 "Diante do exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-executividade de fls. 

177/181 para, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil, RECONHECER a prescrição e, por consequência, JULGAR EXTINTA a 

presente Ação de Execução ajuizada por Açofer Indústria e Comércio 
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LTDA em face de Adilson Gomes de Campos, com resolução do mérito.

Diligencie no sentido de proceder a baixa da penhora efetivada nos autos.

Condeno o Exequente/Excepto ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30668 Nr: 4376-65.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS MENDES MARTINS JÚNIOR, MANOCENTER 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS LEMES RODRIGUES, MARIA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, JOSÉ CIDALINO 

CARRARA - OAB:4581, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653/MT, WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE - OAB:3936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - 

OAB:3618/MT

 Certifico que a diligência depositada não atende aos termos da Portaria 

64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, disponibilizado 5/8/2013, página 

125, a qual veda a apresentação de cópia do depósito, de segunda via de 

comprovantes de depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como 

comprovantes de depósitos/transferências realizados on-line, assim 

procedo a intimação da parte autora, para regularizar o depósito no prazo 

de cinco( 05) dias, apresentando o comprovante original.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006288-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ASSIS DE ALMECER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1006288-11.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO ASSIS DE ALMECER REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Benedito de 

Assis de Almecer ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Danos Morais e Pedido de Liminar em face de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados. O Requerente 

objetiva, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica e de cobrar as faturas 

referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2018, da unidade 

consumidora n. 6/283286-3. Afirma que as faturas vieram em valores 

exorbitantes e que tentou solucionar o impasse administrativamente. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência, como na espécie, poderá ser concedida, 

liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito resta 

evidenciada pelos documentos que instruíram a inicial, que demonstram, 

ao menos neste momento processual, que as faturas em discussão (id n. 

12197122 e 12197129) encontram-se com consumo em valores 

exorbitantes ao se comparar com média de consumo da residência do 

Autor (id n. 12197114 e 12197100), fazendo presumir suposta 

irregularidade na medição. Por sua vez, receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, caracterizando o perigo de 

dano. Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de energia 

elétrica, bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da 

pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 

1º, inciso III, da CF). Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois a qualquer tempo a presente 

decisum poderá ser modificada por este Juízo, inexistindo prejuízos à 

parte requerida, haja vista o retorno ao status quo ante. Desta forma, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

Requerida suspenda a cobrança das faturas vencidas em janeiro e 

fevereiro de 2018 da unidade consumidora n. 6/283286-3 e, por 

consequência, se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica referente a estes débitos. Fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, até o limite 

máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Sirva a 

presente decisão como mandado que deverá ser cumprida por Oficial de 

Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006168-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BARBOSA HORTENCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT0010826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1006168-65.2018.8.11.0041 

AUTOR: SANDRA BARBOSA HORTENCE RÉU: CAB CUIABA S/A - 
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CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. Sandra Barbosa Hortence ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de 

Tutela de Urgência em face de Águas Cuiabá - ÍGUA, ambos já 

qualificados nos autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida se abstenha de cobrar as faturas referentes 

aos meses de agosto a dezembro de 2017 e, por consequência, 

restabeleça o fornecimento de água na unidade consumidora n. 15501-2, 

sob o argumento de que estas faturas são abusivas. Pretende, ainda, que 

seu nome não seja inserido junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

em relação às referidas faturas. Aponta que o consumo faturado não 

condiz com o consumo realmente utilizado. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como 

no caso presente, poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa “leve’’ ou “menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso em exame, observo que os documentos que 

acompanham a inicial não dão verossimilhança às alegações da 

Requerente, pois não evidenciam, ao menos neste momento processual, 

que as faturas em discussão (id n. 12169972) encontram-se majoradas ao 

se comparar com as demais faturas da residência dela. Como se vê do 

documento de id n. 12169972, diversas faturas anteriores às em 

discussão nos autos possuem importâncias semelhantes à estas, de 

modo que a variação de consumo de água encontra-se razoável. Daí se 

conclui que não havendo o juízo de certeza, mas sim um juízo de 

probabilidade, a medida de urgência é de ser rejeitada. Diante do exposto, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro o pedido de tutela provisória reivindicado. Por outro lado, defiro à 

Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do 

artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de junho 

de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006229-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AMADEU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1006229-23.2018.8.11.0041 

AUTOR: SILVIO AMADEU RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Silvio Amadeu ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Indébito c/c Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia, ambos qualificados. O Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n. 6/417502-2, bem como, exclua 

seu nome do rol dos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que as faturas 

referentes aos meses de agosto e dezembro de 2017, assim como janeiro 

a março de 2018, vieram em valores exorbitantes e que tentou solucionar 

o impasse administrativamente. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como 

na espécie, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito resta evidenciada pelos 

documentos que instruíram a inicial, que demonstram, ao menos neste 

momento processual, que as faturas em discussão (id n. 12185544 e 

12185577) encontram-se com consumo em valores exorbitantes ao se 

comparar com média de consumo da residência do Autor (id n. 12185544), 

fazendo presumir suposta irregularidade na medição. Por sua vez, 

receber a notícia de corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, 

causa ao Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, 

caracterizando o perigo de dano. Ainda mais, porque a demanda versa 

acerca de serviço de energia elétrica, bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Ademais, não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois a 

qualquer tempo a presente decisum poderá ser modificada por este Juízo, 

inexistindo prejuízos à parte requerida, haja vista o retorno ao status quo 

ante. Desta forma, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n. 6/417502-2 e exclua, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o nome do Autor dos órgãos de inadimplentes, desde 

que as cobranças se refiram aos débitos em discussão (agosto e 

dezembro de 2017; janeiro a março de 2018). Fixo multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 
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Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Sirva a 

presente decisão como mandado que deverá ser cumprida por Oficial de 

Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005566-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA OAB - MT9089/O-O (ADVOGADO)

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT0004737A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005566-74.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Faneca Distribuidora 

de Cosméticos LTDA – EPP ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e pedido 

de Tutela em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo), ambos qualificados na 

inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento, em 

síntese, de que a inscrição creditícia é indevida, pois não possui relação 

comercial com a Requerida. Afirma que mesmo não possuindo relação 

jurídica com a Requerida efetuou o pagamento da obrigação que originou a 

inclusão de seu nome no rol dos órgãos de inadimplentes, para evitar 

maiores prejuízos ao desenvolvimento da sua atividade comercial. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 12070142, com seus documentos, pois 

tempestiva. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome da Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes pela Ré (id n. 12068343), bem como, na afirmação da Autora 

de que desconhece a dívida cobrada e no noticiado pagamento da fatura 

(id n. 12068295). O perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, 

por si só, acarreta prejuízos à Requerente, restando comprovado, sem 

dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo 

esta poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como 

não causará danos à Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos autos, 

nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata retirada do 

nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito quando este 

contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à negativação tida 

por indevida, pois praticamente impossível a produção de prova negativa 

por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, 

ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso 

processual, as consequências deletérias inerentes aos registros 

negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é 

cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do 

art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, 

VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 02 (dois) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

Portanto, evidenciada a impossibilidade da Requerente em comprovar a 

inexistência de relação comercial entre as partes e diante da 

verossimilhança das alegações contidas na inicial, inverto o ônus da 

prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada 

na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005678-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005678-43.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Jocinei Bispo de Oliveira ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedidos de Indenização por 

Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados na inicial. O Requerente pretende, em sede 

de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é 

indevida, pois não possui relação comercial com a instituição bancária 

Requerida. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 12088341), bem como, na afirmação do Autor de que 
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desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos ao Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005380-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO ajuizou a presente Ação de 

Despejo por falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios 

com pedido de Tutela de Urgência em face de CÉLIA REGINA COSTA, 

ambos já qualificados nos autos. A Requerente objetiva reaver imóvel 

residencial situado na Rua das Palmeiras, nº385, Condomínio Torre do 

Imperial, apartamento 304, Bairro: Jardim Imperial, nesta Capital, locado 

para a Requerida, motivado pela falta de pagamento do aluguel e demais 

encargos, cumulando o pedido com tutela de urgência. Relata que a 

locatária deixou de pagar as taxas condominiais, bem como, parte do 

aluguel do mês de dezembro 2017, encontrando-se em mora, totalizando o 

valor de R$ 13.001,47 (treze mil e um reais e quarenta e sete centavos). 

Por fim, afirma que não restam alternativas senão buscar judicialmente o 

despejo cumulado com a cobrança de alugueres com pedido de tutela de 

urgência. Relatado o necessário. Decido. A Tutela de urgência pleiteada 

deve ser deferida, vez que preenche os requisitos do art. 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil aliado ao que determina a Lei 

8245/91. Como se sabe, com as novas alterações advindas com o Código 

de Processo Civil, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, o 

qual transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José 

Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). Feitas as necessárias ponderações, 

veio com a inicial prova inequívoca da existência da relação contratual 

(contrato de locação – id 12037094), no qual se percebe as 

características alegadas na exordial. Ademais, note-se que os 

documentos de ID 12037186 e ID 12037092, a autora demonstra, a 

princípio, que a requerida encontra-se inadimplente com relação ao 

pagamento das taxas condominiais, bem como que já a notificou. Desta 

maneira, resta presente a probabilidade do direito da autora, 

verificando-se de plano que a qualquer tempo a Requerida poderá retornar 

ao imóvel por ordem judicial, arcando neste caso a Autora com as 

despesas e prejuízos eventualmente suportados pela Requerida, de modo 

que fácil e integralmente reversível a tutela de urgência perseguida pela 

Autora, não havendo o que se falar em perigo da irreversibilidade da 

medida. O perigo de dano também está presente, pois o inadimplemento ou 

a mora pelo não pagamento dos alugueis, traz com certeza 

consequências a autora, máxime observamos o montante do débito 

pendente. Ademais, verifico que o contrato de locação firmado entre as 

partes está desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei 

8245/91, assim sendo, o caso em análise preenche os requisitos exigidos 

por Lei, de modo que o deferimento da tutela de urgência é medida 

adequada ao caso. Por fim, em que pese o disposto no §1º do art. 59 da 

Lei 8245/91 a qual dispõe acerca da necessidade de prestação de caução 

no valor de três alugueis, entendo ser a mesma dispensável aliado a 

mencionada hipossuficiência da autora. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução 

de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Além de notória a insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a 

partir do evento da antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento 

de pleito liminar de despejo não mais se sujeita às limitações do citado 

dispositivo, embora, via de regra, venha sendo exigida a prestação de 

caução, como forma de se harmonizar os dois regramentos. Precedentes 

desta Corte. Imperativo o acolhimento do inconformismo, para dispensar 

os agravantes da prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o 

pedido liminar de despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão 
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monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 24/04/2012). Ainda no que se refere à 

necessidade de caução, embora ”o “caput” do art. 64 da Lei nº 8.245/91 

não tenha ressalvado o inciso III do art. 9º, “dentre as obrigações do 

locatário consta, em primeiro lugar, a de pagar pontualmente o aluguel e os 

encargos da locação (inciso I do art. 23). Ora, “a falta de pagamento do 

aluguel implica, necessariamente, ocorrência de infração de obrigação 

legal (inciso II do art. 9º) e, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a 

execução provisória do despejo” (RMS 3289/Adhemar Maciel, STJ). Assim 

é a lição de Sylvio Capanema de Souza: “Ora, é verdadeiramente absurdo 

que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto 

ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar 

caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para 

despejá-lo. “A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o 

contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave 

lesão patrimonial. “É evidente que houve erro de remissão. A lei 

certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9º, e 

não o II, como constou, por equívoco. “Até porque as demais infrações 

legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, 

que a falta de pagamento do aluguel. Dái não ser prudente que, na 

hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do 

juízo. “É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, 

substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, pelo seu 

inciso III. “(...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como 

é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução 

para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, 

também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na 

mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor 

lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é 

a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A 

Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª edição, 1993, 

págs. 253 e 254). Destarte, em virtude dos elementos trazidos aos autos, 

entendo que o pedido de liminar deve ser deferido sem a exigência da 

prestação de caução. Diante do exposto, presentes os requisitos 

estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar a saída do Requerido do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Expeça-se imediatamente o 

mandado para citação e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 

15 (quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. Cite-se a parte 

requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, 

querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o 

pagamento do débito atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 

12.112/09). Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 

dias, contados do protocolo da petição, para o locatário depositar o 

principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, 

custas e honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado 

(art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o 

locatário para complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Defiro os 

benefícios da gratuidade judicial em favor da Requerente, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005930-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT OAB - MS21917-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005930-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA RÉU: MODAL 

SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME Vistos etc. Recebo a emenda à 

inicial de id n. 12229093, com seus documentos, pois tempestiva. A 

Requerente objetiva, em sua inicial, o arresto de valores nas contas 

bancárias da Requerida, via sistema Bacenjud, a fim de garantir futura 

execução, pois a Requerida não cumpre com suas obrigações. Embora o 

argumentado na inicial, entendo ser incabível, ao menos neste momento 

processual, o deferimento de arresto de bens via sistema Bacenjud. Isso 

porque, não se fala ainda em título executivo e sequer houve a tentativa 

de localização da Requerida para pagamento da dívida ou para que 

apresente embargos. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou entendimento de que “o arresto de seus bens na modalidade 

on-line” somente é admissível se “frustrada a tentativa de localização do 

executado” (STJ – 3ª Turma – REsp 1338032/SP – Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI – j. 05/11/2013, DJe 29/11/2013). Saliento, no entanto, que se 

restarem infrutíferas as tentativas de localização da Requerida, nada 

impede o deferimento da medida posteriormente. Dessa forma, indefiro o 

pedido de arresto de bens junto ao sistema Bacenjud. Expeça-se mandado 

monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos 

Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará isenta do 

pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código de 

Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002612-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CANSANCAO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. CAROLINA CANSANÇÃO VIEIRA ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros 

cessantes com pedido de Tutela de Urgência em face de IUNI UNIC 

Educacional LTDA, ambos qualificados nos autos. A requerente pretende, 

em síntese, liminarmente, que a Requerida seja compelida a lhe entregar 

seu diploma referente ao curso de medicina que concluiu. Com a inicial 

vieram documentos. Emenda a inicial contida em ID 11896409. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda a inicial contida em ID 11896409, 

bem como, seus documentos. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos 

de ID 11896546, ID 11896563, ID 11896586, ID 11896622, ID 11896643, os 

quais demonstram, ao menos neste momento processual, o noticiado na 

inicial pela Requerente. Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se 

respaldo no eminente prejuízo que a Requerente possa vir a sofrer com a 

espera da tramitação do feito até a prolação da sentença. Somado a isso, 

independentemente da existência ou não de débito relativo ao curso de 

Medicina, a instituição Requerida não pode negar a Requerente o seu 

diploma, ainda mais quando a mesma já concluiu o curso. Nesse sentido, a 

Lei 9870/99 que regulamenta acerca do valor total das anuidades 

escolares e dá outras providências, dispõe: Art. 6º - São proibidas a 
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suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou 

a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de 

inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções 

legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a 

inadimplência perdure por mais de noventa dias. Em caso semelhante o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - 

CONCESSÃO - ENTREGA DIPLOMAS DE BACHARELADO AOS AUTORES 

DA AÇÃO - CONCLUSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

- LAPSO DE DOIS ANOS DA CONCLUSÃO - PROBLEMAS 

ADMINISTRATIVOS NA EMISSÃO DO DOCUMENTO - CONVÊNIO COM 

UNIVERSIDADES - DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO 

DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a 

lei de regência da matéria não estabeleça um prazo para o cumprimento da 

obrigação de entregar diploma, a instituição de ensino superior, ao colocar 

seus cursos acadêmicos à disposição dos interessados atrai para si a 

responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos, em tempo 

razoável, a fim de que possam exercer a profissão almejada, caso em que 

são de menor importância as questões administrativas havidas entre as 

entidades de ensino. Se o aluno cumpre suas obrigações decorrentes do 

contrato de prestação de serviços educacionais e é aprovado nas 

disciplinas cursadas, a expedição de diploma de conclusão de curso 

configura-se obrigação não postergável da instituição de ensino. (AI 

97617/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/01/2013, Publicado no DJE 22/01/2013). 

Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

Requerida entregue a Requerente o diploma do curso de Medicina, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais), ate o limite de 10 (dez) dias. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida. Com base no artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na Sala 03 da Central de Concliação instalada 

neste Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a 

ausência injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte 

requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC), bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se 

não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação 

(art. 335 do CPC). Defiro os benefícios da gratuidade judicial a Requerente, 

nos termos do art. 98 do CPC e da Lei 1060/50. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1005892-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MEDEIROS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. LUANA MEDEIROS DE AZEVEDO ajuizou a presente Ação 

Autônoma de Produção Antecipada de Provas c/c Tutela de Urgência em 

face de IUNI EDUCACIONAL S/A, ambos qualificados nos autos. A 

requerente objetiva que a Requerida exiba contrato aderindo ao 

Parcelamento Estudantil Privado – PEP, sob pena de multa. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. Em que 

pese a Autora ter ajuizado Ação de Produção Antecipada de Provas, 

entendo que a presente ação trata-se de Ação de Exibição de 

Documentos, devendo o pedido liminar ser analisado como tutela de 

urgência em caráter antecedente, nos termos do art. 305 do Código de 

Processo Civil, assim, passo a análise. A requerente pretende a 

concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, para o 

fim de determinar a a exibição de documentos. O artigo 305, caput, do 

Código de Processo Civil, que disciplina a tutela cautelar requerida em 

caráter antecedente, estabelece: Art. 305. A petição inicial da ação que 

visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide 

e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Quanto à possibilidade de concessão de liminar no procedimento da tutela 

cautelar requerida em caráter antecedente, os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero afirmam: “Pode o autor 

requerer tutela cautelar liminarmente (art. 300, § 2º, CPC) – rigorosamente, 

uma antecipação da tutela cautelar. Pode o juiz concedê-la inaudita altera 

parte ou após justificação prévia. Da decisão cabe agravo de instrumento 

(art. 1.015, I, CPC).” (Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. Negritei.) No caso em exame, os 

documentos que acompanham a inicial (id n. 12120158, 12120182, 

12120194, 12120255, e 12120278) indicam a probabilidade do direito da 

Autora, pois evidenciam a legitimidade da pretensão, já que o documento 

reivindicado são comuns às partes, não podendo ser sonegado pela 

Requerida. Aliado a isso, o perigo de dano é notório, uma vez que a 

suposta cobrança indevida, por si só, acarreta abalo ao crédito à 

Requerente, em especial pela negativação de seu nome (id n. 12120278), 

restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. 

Ademais, não vejo prejuízo grave ou de difícil reparação a Requerida, pois 

a presente decisum poderá ser revertida a qualquer tempo. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 300, §2º c/c artigo 305 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente 

para determinar que a Requerida exiba nos autos o contrato firmado entre 

as partes referente ao Parcelamento Estudantil Privado – PEP, no prazo de 

05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, fixo muta diária no importe 

de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de 10 (dez) dias. Defiro a 

assistência judiciária gratuita a Requerente, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se a Requerida para contestar o pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e indicar as provas que pretende produzir (artigo 

306, CPC). Efetivada a tutela de urgência de natureza cautelar, o autor 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido principal, que 

deverá ser apresentado nos mesmos autos, sob pena de cessar a 

eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (artigos 308 e 309, 

CPC). Assim que apresentado o pedido principal, venham os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação ou de mediação 

(artigo 308, §3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007034-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GALVAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1007034-73.2018.8.11.0041, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: BENEDITA GALVAO 

DA SILVA Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído 

erroneamente para esta Vara, pois os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, como 
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na hipótese que se refere à alienação fiduciária, devem ser processados 

e julgados pelas varas especializadas de acordo com o Provimento n. 

04/08/CM. Logo, declaro este Juízo incompetente para apreciar e julgar a 

demanda e, por consequência, determino a redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020809-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE OLIVEIRA VITAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1020809-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: JONATHAN DE OLIVEIRA VITAL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerida suscitou preliminar 

de falta de interesse de agir, sob o argumento que a parte Autora não 

realizou o requerimento administrativo anterior à propositura da demanda. 

Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o 

principio da inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. 

Deste modo, chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na 

via administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra 

a disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o requerimento 

administrativo de forma prévia. Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega também ausência do laudo do IML e, por 

consequência, a carência da ação, todavia, o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada na fase instrutória. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Salienta-se, 

ainda, que a própria seguradora Requerida pugna em sua defesa pela 

produção de prova pericial, a fim de se verificar o grau e extensão da 

suposta lesão sofrida pela parte Autora. Desse modo, rejeito a preliminar 

de carência de ação. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

Autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 
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mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo as partes e assistentes técnicos serem intimados pessoalmente 

da referida designação. Apresentado o laudo pericial, as partes deverão 

ser intimadas para se manifestarem no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (RÉU)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001630-41.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIZIA FRANCISCA DOS SANTOS RÉU: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO RCI BRASIL LTDA, EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos etc. Marizia Francisca dos Santos ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

em face de Administradora de Consórcio RCI Brasil LTDA e Embracon 

Administradora de Consórcio LTDA, ambos qualificados e representados 

nos autos. A Requerente objetiva a liberação da carta de crédito referente 

a cota n. 535, grupo de consórcio n. 9776, bem como, a condenação das 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Relatado o 

necessário. Decido. Entendo, salvo melhor juízo, que inexiste razão para 

que o feito tenha seu regular trâmite nesta 6ª Vara Cível, e sim em uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário. Destaca-se, de início, em 

que pese não haja manifestação neste sentido, por se tratar de matéria de 

ordem pública, deve ser reconhecida de ofício por este Juízo. Acerca da 

competência das Varas de Direito Bancário instauradas nesta Comarca, o 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça editou o provimento 

004/2008/CM, que atribuiu nova competência às varas judiciais desta 

Capital, vejamos: “(...) I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser 

denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

(...)” (Grifei) No caso trazido à exame, a Requerente objetiva a discussão 

do contrato de consórcio, o que por si só indica a competência exclusiva 

das Varas de Direito Bancário desta Capital, conforme prevê o provimento 

supramencionado. É de bom alvitre ressaltar que o mesmo não incorre em 

nenhuma das excludentes relacionados pelo §2º do provimento 

004/2008/CM, acima citado, uma vez o pedido de danos morais está 

vinculado ao pedido de natureza bancária. Desse modo, configurada a 

incompetência em razão da matéria, pois a controvérsia versa acerca de 

consórcio, portanto de competência de um dos Juízos Especializados de 

Direito Bancário, a remessa do presente feito à uma das varas 

especializadas é medida adequada ao caso. Nesse sentido é o 

entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS E VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOTIFICAÇÕES DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DE UMA DAS 

VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. “A questão tratada na ação 

de obrigação de fazer afeta ao consórcio é matéria de competência das 

varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de 

competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído 

pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM” (TJMT – 1ª 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 122384/2014 – 

Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015). (CC 133647/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017). Diante do exposto, e com 

base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO este Juízo incompetente 

para processar e julgar o presente feito, devendo o mesmo ser remetido à 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital, com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002391-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002391-72.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: AROLDO DA COSTA JUNIOR REQUERIDO: EDENIR DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005535-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIO MAGNO LEITAO (RÉU)

UNICA INDUSTRIALIZACAO E PRODUCAO DE RESIDUOS DE MADEIRA 

LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005535-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: UNICA 

INDUSTRIALIZACAO E PRODUCAO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA - 

EPP, GLAUCIO MAGNO LEITAO Vistos etc. Defiro a prioridade na 

tramitação do presente feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado 

monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos 

Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará isenta do 

pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código de 
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Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034387-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC (AUTOR)

B. P. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATAGIBA PROENCA OAB - MT21857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 11155803, bem como, 

seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da parte Requerida. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002337-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR MORENO MELLO DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038556-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 11748394, bem como, 

seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da parte Requerida. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1025368-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1025368-92.2017.8.11.0041, : 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Sucessão Provisória]. 

REQUERENTE: WILSON DIAS DE MOURA Vistos etc. Este procedimento 

voluntário foi ajuizado pelo viúvo da de cujus Erotildes Torquato de 

Almeida Moura, onde requer autorização para levantamento dos valores 

deixado em contas bancárias. Portanto, este feito deverá ser redistribuído 

entre uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Comarca, as quais tem competência para processar e julgar questões 

desta natureza. Nesse sentido: 13467391 - ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 28,86%, NÃO RECEBIDAS EM 

VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. 

Versam os autos sobre pedido de liberação de diferenças salariais de 

28,86% devidas a falecido servidor público e que são objeto de alvará 

judicial. 2. Não é dado a ninguém inadimplir, ao seu arbítrio, decisão judicial, 

arvorando-se a decidir sobre a pertinência, ou não, do comando que dela 

se extrai, mas apenas dar-lhe cumprimento. Em caso de irresignação, 

resta ao interessado valer-se da via processual adequada, na qual poderá 

expor as razões pelas quais discorda do ato judicial a fim de buscar a sua 

suspensão. 3. Conforme entendimento jurisprudencial manifestado por 

esta corte, a expedição de alvará judicial para levantamento de créditos 

devidos a servidor falecido a título de 28,86% é a matéria relativa a direito 

das sucessões, de competência da Justiça Estadual, o que ressalta a 

necessidade de dar imediato cumprimento à ordem judicial que está em 

pleno vigo r. 4. Remessa necessária desprovida. (TRF 1ª R.; RN-MS 

2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. 
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Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 13/07/2011; DJF1 24/08/2011; 

Pág. 155) 96147390 - APELAÇÃO. Pedido de alvará judicial julgado 

procedente Autorização para que pessoa interditada judicialmente doe 

50% de seu imóvel a terceiro. Sentença proferida por juízo cível 

Incompetência absoluta Competência afeta à Vara da Família e Sucessões 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. 

Redistribuição do feito à Vara da Família que não se justifica 

Impossibilidade de o curador dispor de bens de incapaz a título gratuito 

Inteligência dos artigos 1741, 1749, II, 1774 e 1781, do CC Impossibilidade 

jurídica do pedido Condição da ação Questão que deve ser conhecida de 

ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC Possibilidade de julgamento do feito, nos 

termos do art. 515 do CPC Interposição do recurso de apelação que 

devolve as questões suscitadas e discutidas no processo Tribunal 

legitimado a apreciar o feito Sentença anulada EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. (TJSP; 

APL 0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; Segunda 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 

25/02/2014; DJESP 31/03/2014) Com estas considerações e nos termos 

da Resolução n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente 

incompetente para apreciar a demanda e determino a remessa dos 

presentes autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Capital. Intimem-se. Cumpram-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030335-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1030335-83.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: JURANDIR 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: DABERSON MACHADO BATISTA Vistos etc. 

Jurandir Rodrigues da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Daberson Machado 

Batista, ambos qualificados e representados nos autos. As partes 

informam que celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o 

acordo firmado entre as partes (id n. 12268207) versam sobre direitos 

disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do 

Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado. Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000385-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000385-29.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fabiana de 

Oliveira Carlos ajuizou a presente Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao DPVAT e danos morais. Requer ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na Autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando preliminarmente ausência de comprovação da 

documentação para regulação do sinistro administrativo, falta de interesse 

de agir em razão da ausência deste, bem como, carência da ação, por 

faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. No mérito argumenta acerca da 

imprescindibilidade da produção de prova pericial. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento das preliminares arguidas e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. As 

partes se manifestaram acerca da perícia médica (id. 9137485 e 

9179518). Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a Autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 
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pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, a Autora pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id. 7768582) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente em segmento da coluna 

cervical, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão em estrutura 

craniofacial. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida a Autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de média repercussão em segmento da coluna cervical 

(50% de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(22/11/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação ajuizada por Fabiana de Oliveira Carlos em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência 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. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029568-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVE INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1029568-45.2017.8.11.0041 
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AUTOR: NOVE INVESTIMENTOS LTDA RÉU: IZONILDES PIO DA SILVA 

Vistos etc. Nove Investimentos LTDA ajuizou a presente Ação Ordinária 

em face de Izonildes Pio da Silva, ambos qualificados e representados nos 

autos. As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. 

Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 10451896) versam 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a 

conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. Não há que se falar em custas 

remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034102-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REZIEL SANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO OAB - MT17002/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1034102-32.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, PLANOS DE SAÚDE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. AUTOR: REZIEL SANTI 

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos etc. Reziel Santi ajuizou a presente 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face 

de Bradesco Saúde, ambos qualificados e representados nos autos. As 

partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o 

acordo firmado entre as partes (id n. 12205669) versam sobre direitos 

disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios conforme o acordado. 

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Considerando que as partes 

desistiram do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017079-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA (EXECUTADO)

JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte exequente vem aos autos requerer a suspensão do feito. 

Isto posto, defiro o pedido formulado no ID nº 10889824 suspendo o 

andamento deste feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Anotem-se. 

Decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos manifestação 

do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023218-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ELIAS DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO ROSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte exequente formula nos autos pedido de penhora eletrônica 

sobre os ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema 

Bacenjud. Analisando o pedido formulado no Id 10686193, verifica-se que 

o exequente, deixou de informar no pedido os dados necessários para a 

formalização da penhora. Considerando o assoberbado trabalho dos 

magistrados, e visando utilizar de forma eficiente o tempo nos trabalhos 

desenvolvidos neste Juízo, penso que os pedidos de penhora eletrônica 

formulados nos autos, devem conter as informações necessárias para a 

realização do ato. Ante ao exposto, imbuído no princípio da cooperação 

determino que se intime a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

formular o pedido contendo as informações necessárias para realização 

da penhora eletrônica, tais como, nome das partes CPC e ou CNPJ do(s) 

executado(s), e valor da dívida, para posterior prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (EXECUTADO)

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte exequente formula nos autos pedido de penhora eletrônica 

sobre os ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema 

Bacenjud. Analisando o pedido formulado no Id 10381917, verifica-se que 

o exequente, deixou de informar no pedido os dados necessários para a 

formalização da penhora. Considerando o assoberbado trabalho dos 

magistrados, e visando utilizar de forma eficiente o tempo nos trabalhos 

desenvolvidos neste Juízo, penso que os pedidos de penhora eletrônica 

formulados nos autos, devem conter as informações necessárias para a 

realização do ato. Ante ao exposto, imbuído no princípio da cooperação 

determino que se intime a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

formular o pedido contendo as informações necessárias para realização 

da penhora eletrônica, tais como, nome das partes CPC e ou CNPJ do(s) 

executado(s), e valor da dívida, para posterior prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008057-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEHAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLDMUR CARNEIRO OAB - GO28486 (ADVOGADO)

ANTONIO DE QUEIROZ BARRETO NETO OAB - GO29263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte exequente formula nos autos pedido de penhora eletrônica 

sobre os ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema 

Bacenjud. Analisando o pedido formulado no Id 10025303, verifica-se que 

o exequente, deixou de informar no pedido os dados necessários para a 

formalização da penhora. Considerando o assoberbado trabalho dos 

magistrados, e visando utilizar de forma eficiente o tempo nos trabalhos 
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desenvolvidos neste Juízo, penso que os pedidos de penhora eletrônica 

formulados nos autos, devem conter as informações necessárias para a 

realização do ato. Ante ao exposto, imbuído no princípio da cooperação 

determino que se intime a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

formular o pedido contendo as informações necessárias para realização 

da penhora eletrônica, tais como, nome das partes CPC e ou CNPJ do(s) 

executado(s), e valor da dívida, para posterior prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023294-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FELINTRO DE SANTANA (RÉU)

MICHEL RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ENIDE MARIA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROOSEVELT NEVES FEITOSA OAB - MS4787 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte exequente formula nos autos pedido de penhora eletrônica 

sobre os ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema 

Bacenjud. Analisando o pedido formulado no Id 1067672, verifica-se que o 

exequente, deixou de informar no pedido os dados necessários para a 

formalização da penhora. Considerando o assoberbado trabalho dos 

magistrados, e visando utilizar de forma eficiente o tempo nos trabalhos 

desenvolvidos neste Juízo, penso que os pedidos de penhora eletrônica 

formulados nos autos, devem conter as informações necessárias para a 

realização do ato. Ante ao exposto, imbuído no princípio da cooperação 

determino que se intime a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

formular o pedido contendo as informações necessárias para realização 

da penhora eletrônica, tais como, nome das partes CPC e ou CNPJ do(s) 

executado(s), e valor da dívida, para posterior prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial onde o pedido, vem 

instruído com o Título Executivo (Duplicata Mercantil acompanhada do 

instrumento de protesto e a nota fiscal), anexo ainda, o comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Isto posto, cite-se o(s) executado 

(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuarem o 

pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do 

Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, 

constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006924-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO CAPITAL PETROLEO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS AMORIM SHIMADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1006924-74.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Cédula de Crédito Bancário, fundamentado na disposição 

contida no parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino sua redistribuição a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007007-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. No caso, não havendo pedido de 

gratuidade, intime-se a parte exequente, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no 

processo a Guia de Custas, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006969-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VIEIRA MARINHO DE OLIVEIRA (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, que a parte autora requerer a concessão do 
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benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007004-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNE WANDERLEY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006977-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BENEDITA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos protocolo de 

requerimento administrativo datado de 1º de Março de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito pelo, até que ocorra o 

referido prazo. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, se 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Estando o pedido acompanhado do comprovante de 

renda, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro ao requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003462-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A B ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

CLOVIS FELIX DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003462-12.2018.811.0041 VISTOS, O Código de Processo 

Civil/2015, extinguiu o Processo Cautelar e instituiu a Tutela de Urgência de 

Natureza Cautelar (art. 301), como também a Tutela Provisória Cautelar 

Antecedente (art. 303) e a Tutela de Evidência (art.311), não mais sendo 

possível a propositura de futura ação principal, devendo o pedido cautelar 

e principal já constarem dos autos. Na petição exige-se que já estejam 

delineados os pedidos e respectivos valores que serão objeto de petição 

futura de tutela final, com a exposição da lide e do(s) direito(s) que se 

busca assegurar, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme disposto no art. 305, caput, do CPC. No caso dos 

autos os Autores formularam pedido de tutela de urgência satisfativa, de 

modo a inviabilizar a extração da pretensão de mérito que sucederá a 

presente ação, ficando subintendido um possível desfazimento do negócio 

para o qual o veículo foi oferecido em pagamento, todavia, inexiste 

qualquer elemento de prova que assegure o adimplemento da obrigação 

quitada pelo automóvel de outra forma, ou ainda a sua inexigibilidade. 

Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321 do CPC, ADITAR a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, e juntada de eventuais 

documentos que entender necessários, a especificação do(s) pedido(s) 

de tutela final, trazendo readequando, se for o caso, o valor da causa 

referente ao valor total pretendido na tutela derradeira, com a 

complementação do pagamento de custas processuais correspondentes 

se assim for devido, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 330 do CPC). No mesmo ato, deverá a parte Requerente juntar 

aos autos elementos de prova que evidenciem a probabilidade do direito 

vindicado em caráter de urgência, considerando que o veículo foi 

oferecido em pagamento de 2.000 (duas mil) sacas de 60kg (sessenta 

quilogramas) de soja, de modo que para a sua retomada em in limine 

reclama a demonstração do adimplemento da obrigação por outra via, ou 

elementos que corroborem para a sua inexigibilidade, sob pena de 
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indeferimento da medida vindicada. Considerando ainda que, a atual 

sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta 

dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026485-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO ELDORADO HILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024057-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEOM - CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA LTDA (RÉU)

ELIANE LOPES DE SANTA ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034065-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FANTI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para se manifestar quanto a impugnação à 

Justiça Gratuita, constante no id 11598568 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019470-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTIMA VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1289936 Nr: 4883-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

JUSCIMEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1289936

Vistos,

 Trata-se de Carta Precatória Redistribuída a este Juízo, em cumprimento 

da Resolução 11/2017-TP, objetivando Busca e Apreensão de Veículo, 

intimação da Decisão Liminar e citação da parte requerida.

Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, 

determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado.

 Após o cumprimento, devolva-se a deprecada ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observando as baixas necessárias, estabelecidas 

na CNGC/MT.

Intime-se o requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089034 Nr: 5727-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEYDE GRACIELA RIVERO RAMOS, LJRM

 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:12.903/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Certifico que,inexiste pedido de cumprimento de sentença nos autos.No 

ensejo faço intimação da parte autora para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788951 Nr: 42947-46.2012.811.0041

 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: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIQUETTI TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 
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OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Intimação das partes para se manifestarem nos termos do art. 523 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1087753 Nr: 5084-17.2016.811.0041

 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: AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS

 Certifico que, encaminho intimação da parte recorrida, para, no prazo 

legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 461365 Nr: 30336-32.2010.811.0041

 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: POUPEX ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARGARETE COSTA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:OAB/DF 24.378, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795730 Nr: 2070-30.2013.811.0041

 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: JACIR ANTONIO VIVIANI, OLMIRO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUETONI TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA DE PAULA 

SOMARIVA - OAB:37876/PR, TEREZA GOLENIA DOS PASSOS - 

OAB:40026/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, pedro gasparino ribeiro - OAB:58887-sp, 

rafael augusto gasparino ribeiro - OAB:230281-SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

concordância com o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810899 Nr: 17393-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B. VENDRAMIM EIRELI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 Diante da petição de fls. 223 e da atualização do patrono da parte Autora 

no sistema Apolo, encaminho novamente intimação da Requerente, para, 

no prazo legal, manifestar-se sobre o desarquivamento dos autos, sob 

pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1218910 Nr: 11104-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, JOSE CARLOS 

DUARTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL DE ARAÚJO, NILZA RIBEIRO DE 

ARAÚJO, DJALMA JOSÉ ALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 590/591, foram 

protocolados tempestivamente. No ensejo, faço intimação da parte 

requerida para que, no prazo legal, se manifeste sobre o referido 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1054122 Nr: 48388-03.2015.811.0041

 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: FRANCISCO CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA E FERNANDES LTDA-ME, ERITON 

AQUILES SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 65/66, ou requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 863371 Nr: 4331-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA EPP, LOTUFO 

ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 312/314, foram 

protocolados tempestivamente. No ensejo, faço intimação da parte 

requerente para que, no prazo legal, se manifeste sobre o referido 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 366574 Nr: 5110-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALTAMIRO CUSTÓDIO DA SILVA, ADAIR 

SANTANA PINHEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - 

OAB:3050/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.: 214733 Nr: 23641-38.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDESIO ZONOIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, de fls. 169/170, ou requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 869022 Nr: 8796-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADEMIR JOSE TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHEBEN COMERCIO EXTERIOR LTDA, 

ALESANDRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11405, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 283/285, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 329015 Nr: 1456-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, CRISTINA BELLÓ - OAB:6345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 329015

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 106/108, 

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, 19 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926193 Nr: 47217-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALAIRDE DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVEIRA - OAB:9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Codigo nº926193

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 337/338, 

inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, notadamente 

considerando os comprovantes e a somatória dos valores descontados 

indevidamente dos proventos da parte Autora/Embargada, os quais até 

novembro/2016 totalizaram a importância consignada no dispositivo da 

decisão de fls. 335.

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, 19 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113907 Nr: 16300-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA FERNANDES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FÁTIMA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelas partes 

WANDERLEY FACHETTI TORRES e ALESSANDRA FENRANDES DA 

CONCEIÇÃO, para sanar a omissão no dispositivo da sentença de fls. 63, 

para afastar a responsabilidade dos mesmos quanto as despesas no 

importe de R$17.918,00 (dezessete mil, novecentos e dezoito 

reais).Outrossim, não sendo esta a via correta para modificação do 

decisum impugnado, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SIMONE FATIMA 

DOS REIS. Esta decisão deve ser considerada como parte integrante da 

sentença, persistindo no mais, tal como está lançada.Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952993 Nr: 1487-74.2015.811.0041

 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: ZALUIR PEDRO ASSAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUDY MILLA FERREIRA SANTOS 

- OAB:18082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT
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 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Cod. nº 952993

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 161/164, 

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, 23 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026866 Nr: 35292-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO ROMÂO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 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, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, e por consequência 

determino o regular processamento do processo de execução em apenso 

(código n. 96989).Pelo princípio da sucumbência, CONDENO o Embargante 

ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da execução, nos termos do §2º 

do art. 85 do CPC, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da gratuidade da justiça (fl.24).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 408176 Nr: 263-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARIA GIACOBBO GRACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464

 AÇÃO CAUTELAR (...)Assim, tratando-se de ação cautelar não 

satisfativa, deveria o autor ter comprovado, no prazo de 30 dias após a 

efetivação da medida, a protocolização da ação principal, o que não fez, 

sendo caso, portanto, de extinção do processo.Destaco ainda, que a 

divergência ocorrida quanto à aplicação do dispositivo alhures, restou 

dissipada pelo Verbete Sumular nº 482 do STJ, assim redigido:“A falta de 

ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a 

perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo 

cautelar.”Nesse sentido ainda, já decidiu o Nosso Tribunal:(...)Portanto, 

corolário lógico da extinção do processo por desídia da parte demandante 

é a sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência, o que inclui 

honorários advocatícios em favor dos procuradores do 

Requerido.Registro por fim que a desídia da parte Autora, emitente do 

título, por si só, não conduz ao julgamento de improcedência dos pedidos 

formulados na presente demanda cautelar, ainda mais levando em conta 

que não foi observado requisito formal previsto no Código de Processo 

Civil.O suposto inadimplemento do título e por consequência a legitimidade 

da parte Requerida no recebimento do seu valor é questão que deveria 

ser conhecida nos autos da demanda principal, impondo, com mais razão, 

a extinção do presente.Ante ao exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO a 

presente MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO, SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 808 do CPC/73, e, em 

consequência, revogo a liminar concedida “initio litis”(fl.22/23), devendo o 

valor depositado a título de caução ser restituído a parte Autora. 

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em 

favor do r. causídico da parte Requerida CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

nos termos do artigo 85, §8º do CPC.Oficie-se ao Cartório do 4º Ofício 

comunicando da presente decisão.Preclusa a via recursal, arquive-se o 

presente, observando as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069366 Nr: 55164-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ OKIMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de cancelamento da anotação prevista no campo 

de observação do translado de nascimento da parte Autora BEATRIZ 

OKIMURA, para o fim de declarar prescindível a opção pela nacionalidade 

brasileira para confirmação do registro de nascimento transcrita no Livro 

E-026, termo número 009175, folhas 035, do Cartório de Registro Civil - 1º 

Ofício da Sede da Comarca Privativo do Registro de Emancipações, 

Interdições, ausências e Sentenças de Divórcio de Londrina/PR.Expeça-se 

o competente ofício, determinando ao Oficial de Registro que promova a 

supressão da ressalva de sua validade temporal, para prova da 

nacionalidade brasileira. Custas finais pela parte Autora. Sem honorários 

por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de março de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 728454 Nr: 24377-46.2011.811.0041

 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: JARBAS FERRARI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO 

OESTE LTDA, MÁRIO ANGELO ANGELONI, NÁDIA MARIA FEDOZZI 

VALARINI, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345/MT, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Siqueira 

Lobato - OAB:3.623/MT, LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 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 
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DECLARAÇÃO.Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 752624 Nr: 4488-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROGÉRIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2.850-A/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 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 

1.022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1013009 Nr: 28833-97.2015.811.0041

 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: ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATHEUS, 

AGEMED SAUDE S.A, ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI 

SUZUKI - OAB:9744/MT, FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - 

OAB:19066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JANINE 

GIRARDI - OAB:39458, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 228/296, ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 902005 Nr: 31336-28.2014.811.0041

 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: ADEMIR SANTAREM GOMES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 172/214, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892990 Nr: 25183-76.2014.811.0041

 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: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 Certifico que, encaminho intimação dos requerentes para, manifestarem 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 323/328.

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019642-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAHMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAHMER OAB - MT0007395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019642-74.2016.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO 

DAHMER RÉU: ENERGISA S/A W Vistos em Correição. Nos termos do art. 

370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias 

para que as partes, primeiro à parte autora e posteriormente à parte ré, 

satisfaçam com o estabelecido, sob pena de preclusão. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006790-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AMABILE MORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006790-47.2018.8.11.0041 AUTOR: SONIA AMABILE 

MORO RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL AT Vistos 

em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Sônia Amabile Moro em desfavor de Companhia de 

Seguro Aliança do Brasil, todos devidamente qualificados nos autos. 

Extrai-se da inicial que a parte autora firmou contrato de seguro com a 

requerida, tendo por objeto a cobertura em casos de morte, acidente e 

câncer. Sustenta que foi diagnosticada com câncer, razão pela qual, 

almeja o recebimento do valor do seguro. Ocorre que, apesar de pleitear a 

tutela de urgência, a requerente deixou de fundamentar acerca dos seus 

pressupostos. Assim, considerando a ausência de fundamentos dos 

pressupostos do art.300 do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, adequando os pressupostos da 

tutela de urgência ao caso concreto, sob pena de indeferimento da inicial 

(arts. 321 e 330, IV, do CPC) e extinção do feito sem resolução de mérito 

(arts. 485, I, do CPC). No mesmo prazo, deverá a parte autora, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos copias dos seus documentos pessoais, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006534-07.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS CRISTOFOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006534-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADAIR 

DOMINGOS CRISTOFOLINI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO M 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da 

Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e 

Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, 

no que se refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de Março 2018 . BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011677-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONTELLI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA PEREIRA OAB - SP72130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011677-11.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: MANOEL 

CONTELLI DEPRECADO: JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR M 

Vistos. Diante da certidão (Id. 12258445), a qual aponta que a autora foi 

devidamente intimada e não se manifestou no prazo legal, DETERMINO a 

devolução da presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as 

nossas homenagens. Cumpra-se Cuiabá-MT, 19 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037200-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ OAB - DF35366 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (RÉU)

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037200-25.2017.8.11.0041 AUTOR: PS LOCACAO DE 

SERVICOS S/S - EPP RÉU: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA M Vistos em 

Correição. Diante da certidão (Id. 12257320), a qual aponta que a parte 

autora foi devidamente intimada e não se manifestou no prazo legal, 

DETERMINO a devolução da presente missiva ao r. Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens. Cumpra-se Cuiabá-MT, 19 de Março 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014021-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE FREITAS OAB - SP250765 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014021-96.2016.8.11.0041 DEPRECANTE: SEMENTES 

J C MASCHIETTO LTDA DEPRECADO: IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME 

M Vistos. DEFIRO o pedido formulado pela requerente ( Id. 11601419). 

Transcorrido o prazo de 60 dias sem manifestação da parte interessada, 

DEVOLVA-SE a deprecata ao r. Juízo deprecante. Cumpra-se Cuiabá-MT, 

19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024842-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1024842-28.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: JOAQUIM FELIPE SPADONI M Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a demanda foi equivocadamente distribuída ao 

Juízo desta 8ª Vara Cível, posto que versa sobre matéria de direito 

bancário. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006213-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIAMAR MARIA DIAS (RÉU)

FABIANA LAVOR DA SILVA BROGGI (RÉU)

EDILSON FERNANDES DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006213-69.2018.8.11.0041 AUTOR: LINIBEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA RÉU: EDILSON FERNANDES DO AMARAL, 

LIAMAR MARIA DIAS, FABIANA LAVOR DA SILVA BROGGI W Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente Linibel 

Strobel Moreira da Silva está a pleitear direito alheio em nome próprio, visto 

que não é a locadora no contrato apresentado, mas tão somente a 

representante desta. Além disso, a requerente sequer acostou aos autos 

a procuração por meio da qual teria sido constituída representante da 

locadora Rosana Sapata Martins Steluti, bem como não restou juntada aos 

autos a última folha do contrato (Id. nº 12183215). Assim sendo, 

considerando que a exordial não atende alguns dos requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 321 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial, 

a fim de: 1. Indicar os endereços eletrônicos dos autores e dos réus, nos 

termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil; 2. Manifestar 

interesse na realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 

319, inciso VII, do Código de Processo Civil; 3. Adequar o polo ativo da 

ação, vez que a titular do direito pleiteado é a locadora do imóvel, e não a 

requerente; 4. Juntar aos autos fotocópia integral do instrumento 

contratual firmado entre as partes, por ser documento indispensável à 

propositura da demanda, nos termos do art. 320 do supracitado Diploma 

Processual. Em igual prazo, deverá a parte autora regularizar a sua 

representação processual, com a comprovação da outorga de poderes da 

locadora Rosana Sapata Martins Steluti para a representante Linibel 

Strobel Moreira da Silva, assim como com a juntada de procuração ad 

judicia outorgada por aquela representada por essa, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, também no prazo de 15 (quinze) dias, deverá ser comprovada 

pela parte autora a necessidade da Justiça Gratuita, sob pena de 
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indeferimento do pedido, nos termos do art.99, § 2º, do CPC. Atendidas as 

determinações supra ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006886-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CANDIDA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.M.H. - PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CP CIDADE PLANEJADA LTDA (RÉU)

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006886-62.2018.8.11.0041 AUTOR: DALVA 

CANDIDA PAIVA RÉU: CP CIDADE PLANEJADA LTDA, R.M.H. - 

PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME, EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. W 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial 

não indica exatamente qual é a matrícula do imóvel usucapiendo. Verifico, 

ainda, que a certidão do imóvel apresentada no Id. nº 12283928 está 

desatualizada, posto que datadas emitidas aos 28.04.2017 e, portanto, há 

quase 01 (um) ano atrás. Ocorre que tal documento deve ser colacionado 

com data atualizada, haja vista que indispensável para fins de 

identificação e citação da pessoa em nome da qual se encontra 

efetivamente registrado o imóvel. Além disso, os confinantes devem 

constar do polo passivo da demanda, pois serão citados pessoalmente 

(art. 246, § 3º, CPC), assim como deve ser apresentadas a planta ou 

croqui e o memorial descritivo do imóvel. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de extinção da ação 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a petição inicial, com o fito de: 1. acostar aos autos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), quais 

sejam: a) a matrícula atualizada do imóvel usucapiendo e dos imóveis 

confinantes e/ou a certidão de inteiro teor das respectivas matrículas; b) a 

planta ou croqui do imóvel usucapiendo; e c) o memorial descritivo do 

imóvel; 2. indicar os nomes e as qualificações dos confinantes, 

possibilitando as suas citações para os termos da presente ação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038789-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE PRUINELLI ROSA (EXECUTADO)

L. V. COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

VILSON AMARAL DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1038789-52.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: IDAZA 

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: L. V. COMBUSTIVEIS 

LTDA, VILSON AMARAL DA ROSA, LIANE PRUINELLI ROSA W Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, 

mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. 

Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo 

Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora 

de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o 

prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o pagamento 

voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins de 

realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte executada 

para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, seguindo o processo na 

forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com redução à 

metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), 

ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003291-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO ALEXANDRE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FURTADO DE MENDONCA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1003291-55.2018.8.11.0041 AUTOR: VITORINO ALEXANDRE 

DA CONCEICAO RÉU: ROBERTO FURTADO DE MENDONCA W Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não 

atendeu ao disposto na Resolução nº 04/2016/TP do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a qual acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 

022/2011/TP, para assim dispor: “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”. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, com o fito de promover a classificação e organização dos 

documentos anexados, em conformidade com a supracitada resolução, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002343-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002343-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANIO DA 

CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V 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 emendar a inicial 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 
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Código de Processo Civil. Em igual prazo, deverá a parte autora juntar 

copia legível do documento pessoal, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002149-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLAN FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004086-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE SOUZA DO PRADO NISHIKAWA (REQUERENTE)

ELSON RAFAEL NISHIKAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004086-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELSON 

RAFAEL NISHIKAWA, THATIANE SOUZA DO PRADO NISHIKAWA 

REQUERIDO: CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA AT Vistos 

em Correição. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação 

por Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Elson 

Rafael Nishikawa e Thatiane Souza do Prado Nishikawa em face de 

Construtora Gonçales Rodrigues Ltda, todos qualificados nos autos. 

Alegam os autores que, aos 08.03.2017, firmaram contrato de 

compromisso de compra e venda com requerida, tendo como objeto o 

apartamento n.º 705, do Condomínio residencial Luxxor Residence, nesta 

urbe. Aduzem que o preço do imóvel era no valor de R$ 160.000,00 (cento 

e sessenta mil reais), sendo que destes, R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pagos a título de entrada, aos 08.03.2017, e R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

pagos aos 11.05.2017, como parcela única, permanecendo um saldo 

devedor para financiamento bancário no valor de R$ 144.000, (cento e 

quarenta e quatro mil reais). Asseveram que a data para entrega do imóvel 

estava prevista para abril de 2017, com uma tolerância de 60 (sessenta) 

dias. Mencionam que o financiamento bancário seria feito na Caixa 

Econômica Federal e que, apesar do imóvel ter hipoteca junto ao Banco 

Santander, até a data prevista para conclusão do imóvel, considerando 

ainda o período de 60 (sessenta) dias, não havia óbice ao financiamento. 

Relatam que a Caixa Econômica financiaria 90 % (noventa por cento) do 

valor do imóvel. Dizem que a ré não cumpriu com o prazo para liberação 

da obra para o devido financiamento, se dispondo a abater a multa 

contratual do saldo devedor de 11.10.2017 a 05.01.2018. Sustentam que, 

aos 16.08.2017, a Caixa Econômica deixou de fazer financiamento quando 

há hipoteca em outras instituições financeiras, bem como diminuiu o teto 

de financiamento de imóveis novos de 90 % (noventa por cento) para 80% 

(oitenta por cento). Informam que, em razão da alteração fática, 

procuraram outros planos de financiamento, todavia as taxas de juros 

eram superiores, razão pela qual não teriam condições de arcar com as 

parcelas. Por essa razão, pugnam, em sede de liminar, pela inexigibilidade 

do contrato até o final da demanda, bem como que a requerida se 

abstenha de enviar as notas promissórias a cartório de protesto, de inserir 

os dados no cadastro de inadimplentes e de ajuizar ações de execução 

enquanto tramitar o processo. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Pois 

bem. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais 

como o contrato de compromisso de compra e venda e o comprovante de 

pagamento do boleto relativo ao imóvel (Id nº 11862955 e 11862946). 

Destarte, tendo os autores manifestado expressamente o interesse na 

resolução contratual, não há razão para que continuem arcando com as 

despesas relativas ao imóvel até o deslinde da causa. Ademais, ressai 

dos autos, que em virtude da alteração fática das condições do 

financiamento ocorrida pelo atraso na liberação do imóvel, os autores não 

terão condições financeiras de dar continuidade ao compromisso firmado. 

Os tribunais superiores entendem ser possível a suspensão da 

exigibilidade do contrato, quando se busca a resolução contratual em 

Juízo. À propósito colaciono o seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.CPC/15. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. Empreendimento imobiliário. Resilição unilateral do 

contrato (desistência) de compra e venda de imóvel em razão de 

dificuldades financeiras. Possibilidade. Entendimento do STJ. Tutela de 

urgência deferida para suspender as cobranças das parcelas vincendas 

visto que o objetio da pretensão judicial visa a rescisão contratual. Acerto 

da decisão. Decisão recorrida que deferiu o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, determinando que a ré cesse as cobranças das parcelas 

e encargos dos imóveis, a partir de dezembro de 2016, sob pena de multa 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada cobrança em 

desacordo com a decisão. Recurso das rés. Promessa de compra e 

venda de imóvel. Agravado que manifestou expressamente seu interesse 

na resolução do negócio jurídico firmado, não havendo mais razão para 

que continue pagando as prestações. Quanto à irretratabilidade e 

irrevogabilidade do contrato de compra e venda de imóvel, tem-se que a 

resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, operando-se 

por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse 

em dar continuidade ao vínculo contratual quando este se tornar 

economicamente inviável. Dentro de tal contexto, tem-se que a cláusula 

contratual que estabelece a irretratabilidade e irrevogabilidade no contrato 

de adesão celebrado entre as partes aparenta abusividade, razão pela 

qual convém afastar a sua aplicação em sede de cognição sumária diante 

da necessidade da tutela de urgência. Ausência de óbice para 

acolhimento, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, do pedido de 

suspensão dos pagamentos vincendos relacionados à promessa de 

compra e venda, devendo a parte ré se abster de lançar o nome do 

agravado nos cadastros restritivos de crédito. Presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, 

probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano. Ressalte-se que 

a decisão impugnada não é capaz de gerar prejuízos ao agravado, pois a 

medida não possui caráter irreversível, sendo possível a cobrança 

posterior de eventual dívida apurada. Manutenção da decisão agravada. 

Incidência do verbete de Súmula nº 59 deste TJRJ. Desprovimento do 

recurso.” (TJRJ; AI 0032853-67.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima 

Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; 

Julg. 13/07/2017; DORJ 14/07/2017; Pág. 582 Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que 

continuar comprometendo sua renda com o pagamento das taxas de um 

bem que não mais deseja, face ao descumprimento contratual pela 

requerida, o que lhe gera insegurança e impõe elevado ônus. Apesar de 

ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do 

segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente também o 

risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela 

provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto 

risco da requerida incluir o nome da requerente no cadastro restritivo de 

crédito. Ocorre que, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma das 

partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da obrigação 

sem que antes tenha cumprido a sua. Nesse sentido, vide jurisprudência a 

seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA 
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OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE ENTREGA. 

INOBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS 

PARCELAS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. Para deferimento do pedido de tutela urgência, é 

imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no 

art. 300, do CPC/2015. Dispõe a norma do art. 476, do Código Civil: "Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Comprovado o 

inadimplemento da promitente vendedora em relação à obrigação de 

entrega do imóvel, objeto de promessa de compra e venda, no prazo 

pactuado, é possível, em tese, a rescisão do negócio jurídico pela parte 

prejudicada, nos termos dos art. 475 e 476 do Código Civil. Não se mostra 

razoável obrigar os Agravantes a adimplir parcelas vincendas de contrato 

que se pretende rescindir em decorrência do inadimplemento contratual da 

construtora. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (TJMG; AI 

1.0319.16.002704-5/001; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 22/08/2017; 

DJEMG 05/09/2017). Portanto, a parte requerente, que vinha cumprindo 

regularmente com a sua obrigação no contrato, não pode ser prejudicada 

pelo atraso da requerida com a entrega do imóvel que acarretou na perda 

da oportunidade de financiamento em condições compatíveis ao seu 

orçamento. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na presente 

hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

retomada das cobranças referente ao contrato de compromisso de 

compra e venda. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para : a) suspender a exigibilidade do contrato em litígio até o 

deslinde final desta ação; b) determinar que a requerida, sob pena de 

aplicação de multa por descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de 

Processo Civil), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual, SE ABSTENHA de realizar cobranças e protestar títulos, bem 

como de ajuizar ações de execuções que tenham por objeto débitos 

discutidos na presente ação, até ulterior deliberação deste Juízo. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada, 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 04 de junho 

de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). 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, 06 de Março de 2018. BRUNO D' 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037710-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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 dia25/05/18, 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020802-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAULO TAVARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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 25/05/18, 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035001-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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 25/05/18 10:00 , a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035704-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RICARDO FERREIRA DA CRUZ (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)

 

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 25/05/18, 10:15 , a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038573-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA LEMES (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)

 

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 25/05/18, 10:30 , a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000977-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MVN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito, nos termos da decisão de id.11849145, a fim de intimar 

a parte autora para que efetue o pagamento referente à diligência a ser 

executada, sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. 

Juízo deprecante, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000097-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18, 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000107-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18, 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000293-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18, 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 25/05/18, 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026711-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026711-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIANE DE 

OLIVEIRA FERNANDES REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A, IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois, conforme se 

afere no documento de identificação profissional colacionado no Id. nº 

9643435, a parte requerente é psicóloga, bem como se encontra 

matriculada em 02 (dois) cursos de pós-graduação (Id. nº 9643400-Pág. 

4), situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada 

hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 
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PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). W

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005964-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NJOP AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MENEZES GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005964-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NJOP 

AGROPECUARIA LTDA REQUERIDO: MARCELO MENEZES GONCALVES M 

Vistos em Correição. Verifica-se dos autos de carta precatória que a 

parte interessada não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de 

devolução da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004976-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA MARGARIDA DE ALMEIDA CASTELETI (REQUERENTE)

ANTONIO RUI MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA ELISABETE MARQUES DE ALMEIDA CANDOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RICARDO PRIOLLI OAB - SP169920 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOLORES TORRES COELHO (REQUERIDO)

ANTONIO AUGUSTO COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004976-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AUREA 

MARGARIDA DE ALMEIDA CASTELETI, ANTONIO RUI MARQUES DE 

ALMEIDA, ANA ELISABETE MARQUES DE ALMEIDA CANDOLO 

REQUERIDO: ANTONIO AUGUSTO COELHO, MARIA DOLORES TORRES 

COELHO M Vistos em Correição. Ao que se extrai dos autos, a carta 

precatória protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos 

no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada 

de documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não 

veio instruída com cópia da inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da inicial 

no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 

30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a 

parte interessada não recolheu o valor referente à distribuição e diligencia 

da missiva neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, efetue os pagamentos referente a distribuição e a 

diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. 

Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das 

cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do 

despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; 

(...)

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002977-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA LEITE DE FRANCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARTINS DE MELO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002977-12.2018.8.11.0041 AUTOR: ERMINIA LEITE 

DE FRANCA RÉU: DIVINA MARTINS DE MELO SILVA W Vistos. Não 

obstante o teor da certidão constante no Id. nº 12214739, verifico que o 

prazo de intimação do expediente nº 1034157 não decorreu ainda, tendo 

em vista que deve ser de 30 (trinta) dias, por ser a parte autora 

representada pela Defensoria Pública. Ademais, compulsando os autos, 

verifico que, o expediente de intimação teve a ciência registrada 

automaticamente pelo Sistema PJE, de forma que não se efetivou a ciência 

pessoal do membro da Defensoria Pública, representante da requerente. 

Assim sendo, PROCEDA-SE com o encaminhamento virtual dos autos com 

vista à Defensoria Pública para ciência pessoal, nos termos do que 

determina o art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Março de 2018 . BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005422-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MARIANE LIRA OAB - RO3579 (ADVOGADO)

DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO OAB - RO3831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITHMILLE BORGES CARVALHO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005422-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA REQUERIDO: KEITHMILLE 

BORGES CARVALHO SOARES M Vistos em Correição. Verifica-se dos 

autos de carta precatória que a parte interessada não recolheu o valor 

referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à diligência 

a ser executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005541-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DA SILVA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA OAB - MT23833/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSÂNGELA SILVA MEDEIROS, (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005541-61.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: RENAN DA 
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SILVA CRUZ EXECUTADO: ROSÂNGELA SILVA MEDEIROS, M Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não 

atendeu ao disposto na Resolução nº 04/2016/TP do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a qual acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 

022/2011/TP, para assim dispor: “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”. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, com o fito de promover a classificação e organização dos 

documentos anexados, em conformidade com a supracitada resolução, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005570-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005570-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: SAFARI COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. M Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor se 

qualificou como agricultor; além disso, o voluptuoso valor do contrato 

objeto da presente ação indicam capacidade de auferir renda. Portanto, 

inexiste nos autos documentos hábeis para aferir a renda da parte 

exequente, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem se posicionado pela necessidade de comprovação quando a 

parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que 

apontem sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse 

sentido, colaciono trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como 

é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, 

elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade 

para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou 

demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, 

a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, 

mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar 

com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Outrossim, considerando que 

a procuração presente no movimento Id nº 9309892 também não foi 

assinada pela parte autora, sendo nítido que a imagem de sua assinatura 

foi sobreposta no referido documento, deverá a parte autora, no mesmo 

prazo supra, regularizar a representação processual, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006087-19.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006087-19.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: JOAO 

GUSTAVO RICCI VOLPATO EXECUTADO: LUIZ CARLOS CONCEICAO 

JUNIOR M Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e 

da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005652-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR VALMORBIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005652-45.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 
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BRASIL S.A EXECUTADO: JULIO CESAR VALMORBIDA M Vistos em 

Correição. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005919-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ROCHA DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR)

TATIANA TRINDADE DE QUEIROZ PAZ ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005919-17.2018.8.11.0041 AUTOR: TATIANA 

TRINDADE DE QUEIROZ PAZ ROCHA, JOSIMAR ROCHA DO NASCIMENTO 

JUNIOR RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA W Vistos 

em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a parte autora 

não está integralmente qualificada na exordial, vez que não restou 

apontada a sua profissão, além de que não existe nos autos documentos 

hábeis a comprovar a sua renda, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

Ademais, sendo dois os autores, as despesas processuais podem, ainda, 

ser repartidas, de maneira que necessário a demonstração da efetiva 

inexistência de condição econômica para recolher o valor fracionado das 

custas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

qual a sua atual profissão, assim como juntar aos autos cópia das 

declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o 

juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais 

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA 

GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO 

SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita 

é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham 

acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a 

parte firme declaração de que não está em condições de pagar as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a 

necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou 

apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de 

renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em 

razão da sua presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 

5635/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no 

DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 
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UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006418-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006418-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSIMEIRE 

PAULINO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V 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 emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006679-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006679-63.2018.8.11.0041 AUTOR: DIEGO SOUZA 

FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora não atendeu ao disposto na Resolução nº 04/2016/TP do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a qual acrescenta o artigo 13-A na Resolução 

n.º 022/2011/TP, para assim dispor: “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”. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, com o fito de promover a classificação e organização dos 

documentos anexados, em conformidade com a supracitada resolução, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006436-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO)

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006436-56.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006790-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AMABILE MORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006790-47.2018.8.11.0041 AUTOR: SONIA AMABILE 

MORO RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL AT Vistos 

em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Sônia Amabile Moro em desfavor de Companhia de 

Seguro Aliança do Brasil, todos devidamente qualificados nos autos. 

Extrai-se da inicial que a parte autora firmou contrato de seguro com a 

requerida, tendo por objeto a cobertura em casos de morte, acidente e 

câncer. Sustenta que foi diagnosticada com câncer, razão pela qual, 

almeja o recebimento do valor do seguro. Ocorre que, apesar de pleitear a 

tutela de urgência, a requerente deixou de fundamentar acerca dos seus 

pressupostos. Assim, considerando a ausência de fundamentos dos 

pressupostos do art.300 do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, adequando os pressupostos da 

tutela de urgência ao caso concreto, sob pena de indeferimento da inicial 

(arts. 321 e 330, IV, do CPC) e extinção do feito sem resolução de mérito 

(arts. 485, I, do CPC). No mesmo prazo, deverá a parte autora, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos copias dos seus documentos pessoais, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005575-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOTTON CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO LIMA MONTANHA OAB - 695.196.761-04 (PROCURADOR)

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGINAL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

KOMPUTI TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

WILLIANS PAULO MISCHUR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GARCIA OAB - 452.907.411-00 (REPRESENTANTE)
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CUIABÁ AUTOS Nº 1005575-36.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

INTERCOTTON CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP PROCURADOR: 

LUIZ PAULO LIMA MONTANHA EXECUTADO: ORIGINAL SOLUCOES 

TECNOLOGICAS LTDA - EPP, KOMPUTI TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 

- EPP, WILLIANS PAULO MISCHUR REPRESENTANTE: SIDNEI GARCIA W 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora não se encontra regularmente representada, tendo em vista que a 

procuração ad judicia apresentada no Id. nº 12069608 foi outorgada pelo 

procurador particular da parte autora, e não por essa representada por 

aquele. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 

procuração, devidamente outorgada pela empresa autora, sob pena de 

extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ademais, verifica-se, na exordial, que a parte autora incluiu 

no polo passivo da demanda as pessoas de SIDNEI GARCIA e WILLIANS 

PAULO MISCHUR. Contudo, no Sistema PJE, cadastrou como parte 

executada as pessoas de ORIGINAL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA – 

EPP, KOMPUTI TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA – EPP e WILLIANS 

PAULO MISCHUR. Ocorre que o contrato foi firmado com as empresas 

ORIGINAL TI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA EPP (Id. nº 12073454) e 

ORIGINAL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA – EPP (Id. nº 12073450), 

sendo que, com relação às demais pessoas supracitadas, não restou 

esclarecido qual o vínculo entre as partes. Assim sendo, com fulcro no 

art. 801 do Código de Processo Civil, determino seja a parte exequente 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a petição inicial, a 

fim de adequar o polo passivo da demanda, nos termos do que dispõe o 

art. 319, incisos II, do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002624-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR PEREIRA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (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 1002624-69.2018.8.11.0041 AUTOR: RONAIR PEREIRA 

FRANCA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Ronair Pereira França em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o 

requerente que é consumidor dos serviços da requerida, através da 

unidade consumidora n.º 6/928260-9. Menciona que o consumo médio de 

sua residência tem uma média aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Assevera que, no mês de agosto do ano de 2017, foi surpreendido com 

uma fatura no valor de R$ 613,62 (seiscentos e treze reais e sessenta e 

dois centavos). Sustenta que, ao realizar reclamação junto à requerida 

acerca do valor elevado, a mesma refaturou a cobrança para R$ 385,21 

(trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), fato que 

provocou a realização de reclamação na Anatel e no Procon. Aduz que, 

mesmo diante das reclamações, a requerida nos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2017, tornou a enviar faturas com valores 

elevados. Relata que, por ocasião da audiência de conciliação realizada 

no Procon, a requerida se comprometeu a realizar nova vistoria na 

unidade consumidora, bem como se abster de efetuar suspensão do 

fornecimento dos serviços. Diz que, aos 19.12.2017, a requerida 

descumpriu alegado no Procon em sede de audiência e realizou a 

suspensão do serviço. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em 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 sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que a fatura correspondentes aos mês de agosto 

de 2017, no valor de R$ 613,62 (seiscentos e treze reais e sessenta e 

dois centavos), posteriormente refaturada para o valor de R$ 385,21 

(trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), se destoa das 

faturas anteriores do mesmo ano, conforme análise do histórico de contas 

da unidade consumidora (Id nº 11651112, pág.2). Há nos autos, além da 

fatura de agosto, as faturas dos meses de setembro, outubro e novembro, 

que também são objeto da presente ação e da reclamação realizada no 

Procon (Id nº 11651115, pág. 3, 4 e 5). Analisando o histórico de 

consumo, infere-se que as referidas faturas também se destoam das 

faturas emitidas nos meses anteriores do referido ano. Ademais, em que 

pese o histórico de contas apontar a inadimplência com a fatura do mês 

12/2017, a parte autora comprova o pagamento no Id nº 11651140, pag.2, 

fato que leva crer que a suspensão do fornecimento se deu em razão das 

faturas objeto da presente ação e da reclamação ajuizada no Procon. 

Aliás, no tocante a reclamação, a parte autora juntou aos autos cópia do 

procedimento realizado no Procon, do qual é possível inferir que mesmo 

informando que não realizaria a suspensão do serviço haja vista que seria 

realizado vistoria na unidade consumidora até o dia 02.01.2018, a parte ré, 

aos 19.12.2017, suspendeu o fornecimento (Id nº 11651137, pág.22 e 

11651137, pág. 48). Portanto, entendo evidenciada a probabilidade do 

direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso a suspensão dos serviços persista, a 

parte requerente estará sendo privada de um serviço público essencial. 

Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

suspensão regular do serviço. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica, da unidade consumidora UC nº 

6/928260-9, sem prejuízo de ulterior suspensão por débitos não discutido 

na presente ação. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a autora entende devido nas faturas 

questionadas (08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017), observando-se, para 

tanto, a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao período 

contestado (05, 06 e 07/2017). Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da concessionária demandada, FIXO multa diária 
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de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 

de Junho de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

em regime de Plantão. Cuiabá - MT, 15 de Março de 2018. BRUNO 

D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008537-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MIRANDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008537-66.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DEPRECADO: RAIMUNDO 

MIRANDA M Vistos. Designo o dia 09.05.2018 às 14h00min para a 

inquirição da testemunha ANA FLAVIA DA SILVA FIGUEIRA. Considerando 

o que preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, deverá o(a) 

advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou 

do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do 

mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à 

audiência independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo Deprecante da 

data designada para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, 

por seus patronos, via DJE, advertindo de que a ausência injustificada 

do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da 

prova e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 

362 do Código de Processo Civil). Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008537-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MIRANDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008537-66.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DEPRECADO: RAIMUNDO 

MIRANDA M Vistos. Designo o dia 09.05.2018 às 14h00min para a 

inquirição da testemunha ANA FLAVIA DA SILVA FIGUEIRA. Considerando 

o que preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, deverá o(a) 

advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou 

do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do 

mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à 

audiência independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo Deprecante da 

data designada para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, 

por seus patronos, via DJE, advertindo de que a ausência injustificada 

do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da 

prova e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 

362 do Código de Processo Civil). Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090931 Nr: 6550-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ROSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos em Correição.

Em face do princípio da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código 

de Processo Civil, Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o documento de fl. 51.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 02 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1089039 Nr: 5729-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTDS, RONALDO TEODORO DE SOUZA

 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:5736/O

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a 

produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes.Nomeio como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, 

brasileiro, médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major 

Gama, n.º 675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 

65-9972-1818, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados 

pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para 

que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 

500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC.No que tange 

a parte requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência 

absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 
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por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias.Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova.Int.Cuiabá, 02 de Março de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083654 Nr: 3274-07.2016.811.0041

 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: ARISTOTELES SOUSA FERREIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.A alegada ausência de 

comprovação da entrega de documentação na via administrativa deve ser 

rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da 

requerida nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa.Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V).E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173108 Nr: 41366-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MONTEZUMA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144853 Nr: 29541-16.2016.811.0041

 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: EDINA APARECIDA DOS REIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do 

Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado.Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil.CONCEDO o prazo de 15 (quinze) 

diaspara que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de 

inscrição em dívida ativa.Preclusa a via recursal e não comprovado o 

pagamento da multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para 

inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma 

Processual Civil.Anoto, por oportuno, que a procuração geral para o foro, 

mesmo com poderes especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do 

CPC, que exige procuração específica para o ato.Compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC.A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143895 Nr: 29105-57.2016.811.0041

 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: SILVIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.Da mesma forma, a preliminar de carência de ação pela falta de 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa, não pode prosperar, tendo vista que, de provar os fatos 

constitutivos do direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1172886 Nr: 41255-70.2016.811.0041

 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: ADEMILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (da necessidade de realização de pedido administrativo 

anterior), haja vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos 

autos, no qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 

Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136100 Nr: 25622-19.2016.811.0041

 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: ELIVELTON ROCHA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do 

Seguro DPVAT, com pedido de Exibição de Documentos, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136213 Nr: 25701-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA VIANNA 

STABILE - OAB:16821/MT, DANIEL GUSTAVO PITA RODRIGUES - OAB:, 

NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110.851, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, OAB/MT nº 4705, 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.: 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:

 Decurso de Prazo

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o(a) requerente manifestar 

sobre a certidão de fls. 51.

Cuiabá - MT, 19 de março de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172789 Nr: 41199-37.2016.811.0041

 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: RODOLFO NUNES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 134/136, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 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:

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo o advogado (a) da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze), manifeste novamente acerca das 

correspondências devolvidas de fls 50 e 52 e atualize o endereço de 

ambas as partes, pois conforme decisão de fls. 44 foi redesignado a 

audiência de conciliação para o dia 09/04/2018 às 11h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143256 Nr: 28786-89.2016.811.0041

 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: ALECHANDRE GUEVARA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 142/143, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 711785 Nr: 4855-33.2011.811.0041

 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: MANOEL ELPIDIO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 290, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094166 Nr: 8016-75.2016.811.0041

 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: HELTON JOSE DE OLIVEIRA E SILVA

 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:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1030831 Nr: 37206-20.2015.811.0041

 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 DE FÁTIMA SANTOS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1027841 Nr: 35737-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL APARECIDO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 752126 Nr: 3939-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls 127no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752126 Nr: 3939-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1172886 Nr: 41255-70.2016.811.0041

 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: ADEMILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em correição.

A parte autora manifesta interesse na realização de audiência de 

conciliação (CPC, art. 319, VII):

Designo audiência de conciliação (CPC, art. 320) para o próximo dia 

07-02-2017 às 08h30min a ser realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá - TJMT.

 Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º), devendo esta ser feita por meio eletrônico, via e-mail.

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10).

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), 
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ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC.

 Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344).

Concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143895 Nr: 29105-57.2016.811.0041

 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: SILVIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

A parte autora manifesta interesse na realização de audiência de 

conciliação (CPC, art. 319, VII):

Designo audiência de conciliação (CPC, art. 320) para o próximo dia 

16-12-2016 às 10h00min a ser realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá - TJMT.

 Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º), devendo esta ser feita por meio eletrônico, via e-mail.

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10).

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.

 Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344).

Concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144853 Nr: 29541-16.2016.811.0041

 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: EDINA APARECIDA DOS REIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

A parte autora manifesta interesse na realização de audiência de 

conciliação (CPC, art. 319, VII):

Designo audiência de conciliação (CPC, art. 320) para o próximo dia 

13-10-2016 às 10h45min a ser realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá - TJMT.

 Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º), devendo esta ser feita por meio eletrônico, via e-mail.

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10).

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.

 Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344).

Concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136100 Nr: 25622-19.2016.811.0041

 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: ELIVELTON ROCHA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

A parte autora manifesta interesse na realização de audiência de 

conciliação (CPC, art. 319, VII):

Designo audiência de conciliação (CPC, art. 320) para o próximo dia 

30-9-2016 às 10:00h a ser realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá - TJMT.

 Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º), devendo esta ser feita por meio eletrônico, via e-mail.

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10).

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.

 Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344).

Concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101971 Nr: 11333-81.2016.811.0041

 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: COMERCIAL MULTICASA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO EGUNI - OAB:19589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fl. 

267/267v), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 01 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 870259 Nr: 9763-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON HOKUMURA BRAGAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:17688/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. nº 

496/501), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Como restou estabelecido no acordo entabulado, as custas processuais 

serão de responsabilidade da parte requerida, nos termos do art. 90, do 

citado Diploma Processual, observadas as normas da gratuidade da 

Justiça, sendo o caso.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 01 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047049 Nr: 44906-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HOKUMURA BRAGAROLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

fls.326/329 o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370304 Nr: 7005-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TOSHIO IDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALI GONZAGA DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não ter o autor promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais por ser 

beneficiária da justiça gratuita.Determino o levantamento da restrição 

lançada no sistema RENAJUD em face aos bens do executado.P. R. I. 

C.Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754086 Nr: 6049-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLSOM SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SILVA MENEZES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT

 Nesta data, intimo a parte embargada para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões ao recurso de fls. 60/69. Assim, torno sem efeito a 

intimação anterior, expedida em 07/03/2018, por ter sido dirigida ao 

embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 715108 Nr: 9327-77.2011.811.0041
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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: ADRIELE CONFECÇÕES LTDA, M. V. CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA, MODA VERÃO MAGAZINE LTDA -ME, MODA VERÃO 

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, MODA VERÃO CRISTO REI LTDA, F.A. 

GOBATO, LANÇA MODAS LTDA., ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI, MODA 

VERÃO CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368/MT, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO 

NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, LUCIANA REZEGUE 

DO CARMO - OAB:9.609/MT, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT, TATIANE REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/mt, SOÉLITA DAYANE 

MARTINS SILVA LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204-O/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte devedora, por meio de seu advogado constituído, via 

DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado pela 

Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por 

meio eletrônico, nas hipóteses do § 1º do art. 246; ou por edital, se revel; 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) e, 

também, honorário advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do débito (art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil).

Anoto que, ocorrendo o pagamento parcial do débito pela parte devedora, 

a multa e os honorários previstos no § 1º do art. 523 do Código de 

Processo Civil incidirão somente sobre o restante (Art. 523, § 2º, do 

Código de Processo Civil).

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525, Código de Processo Civil).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, certifique-se nos autos o transcurso do prazo e 

intime-se a parte credora para que, em 15 (quinze) dias, manifeste o seu 

interesse no prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos exigidos pelo art. 524 do Código de Processo Civil.

Determino a conversão da Ação de Conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1055917 Nr: 49112-07.2015.811.0041

 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: DANIELA OLIVEIRA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, UNICASA 

INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, TEMPRA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, 

CALISMAR DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DASILVA - 

OAB:OAB/MT 13.039, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo fls. 

218/220 o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 771080 Nr: 24133-83.2012.811.0041

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

265/267), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada, 

assim como, as custas processuais, nos termos do art. 90, citado Diploma 

Processual, observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o 

caso.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006652-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISSA DE SOUSA SANTOS NEVES OAB - MT16530 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006652-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DE 

SOUSA SANTOS NEVES W Vistos em Correição. Trata-se de Alvará 

Judicial ajuizado por Maria de Sousa Santos Neves, objetivando o 

levantamento de valor oriundo de crédito de seu irmão relativos a saldo de 

PIS – Programa de Integração Social, depositado no Banco do Brasil S/A. É 

o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, sobressai-se a 

incompetência deste Juízo, posto que há de se reconhecer a indeclinável 

competência da Vara de Família e Sucessões da Comarca para o 

processamento do presente pedido de alvará judicial. Com efeito, este 
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feito deve ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para processar e 

julgar questões desta natureza. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO -DIREITO DAS 

SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E 

AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL -INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica 

subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se 

refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se 

encontra circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões 

e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente para conhecer 

e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores deixados pelo 

de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. Declarada a 

incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos atos 

decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, nos 

termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 10024134296938001, 

Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). 

Nesse diapasão, estabelecida competência específica a determinado 

órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento do presente Alvará Judicial. Anota-se que se 

trata de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível 

de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, DECLINO, de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões da Capital, o que faço com fulcro nos artigos 64, § 1°, e 337, 

inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033251-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AURINEIDE MARTINS DA SILVA MACEDO 98081250182 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT0016769A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033251-90.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

AURINEIDE MARTINS DA SILVA MACEDO 98081250182 RÉU: CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade 

de Registro, com pedido de tutela de evidência ajuizada por Edu Rações 

em face de Conselho Regional de Medicina Veterinária, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra e empresa requerente que atua 

no comércio no ramo de pet shop, tendo por objeto a comercialização de 

artigos e alimentos para animais de estimação. Sustenta que em razão de 

não atuar no ramo da medicina veterinária, não vislumbrou a necessidade 

de contratar um médico veterinário, tampouco de efetuar registro junto ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso. Por 

essa razão, requer, em sede de tutela de evidência, para se eximir da 

obrigatoriedade do registro junto ao Conselho Regional de Medicina 

Veterinária. Pois bem. Compulsado os autos, vislumbro que o polo passivo 

da presente ação é composto por uma autarquia, qual seja, Conselho 

Regional de Medicina Veterinária, criada pela Lei Federal 5.517/68. 

Ademais, por meio da ADIn n.º 1.717, o STF atribuiu aos conselhos de 

classe profissional a natureza jurídica de autarquia federal. Ocorre que, 

nos termos do art. 109 da Constituição Federal, compete aos juízes 

federais processar causas que envolvam autarquias, in verbis: “Art. 109. 

Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho”. Desta forma, a extinção do feito é medida que se 

impõe diante da incompetência absoluta deste Juízo. Diante do exposto, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios em face da ausência da angularização jurídico 

processual. Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz 

de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002624-69.2018.8.11.0041 AUTOR: RONAIR PEREIRA 

FRANCA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Ronair Pereira França em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o 

requerente que é consumidor dos serviços da requerida, através da 

unidade consumidora n.º 6/928260-9. Menciona que o consumo médio de 

sua residência tem uma média aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Assevera que, no mês de agosto do ano de 2017, foi surpreendido com 

uma fatura no valor de R$ 613,62 (seiscentos e treze reais e sessenta e 

dois centavos). Sustenta que, ao realizar reclamação junto à requerida 

acerca do valor elevado, a mesma refaturou a cobrança para R$ 385,21 

(trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), fato que 

provocou a realização de reclamação na Anatel e no Procon. Aduz que, 

mesmo diante das reclamações, a requerida nos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2017, tornou a enviar faturas com valores 

elevados. Relata que, por ocasião da audiência de conciliação realizada 

no Procon, a requerida se comprometeu a realizar nova vistoria na 

unidade consumidora, bem como se abster de efetuar suspensão do 

fornecimento dos serviços. Diz que, aos 19.12.2017, a requerida 

descumpriu alegado no Procon em sede de audiência e realizou a 

suspensão do serviço. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em 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 sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que a fatura correspondentes aos mês de agosto 

de 2017, no valor de R$ 613,62 (seiscentos e treze reais e sessenta e 

dois centavos), posteriormente refaturada para o valor de R$ 385,21 

(trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), se destoa das 

faturas anteriores do mesmo ano, conforme análise do histórico de contas 

da unidade consumidora (Id nº 11651112, pág.2). Há nos autos, além da 

fatura de agosto, as faturas dos meses de setembro, outubro e novembro, 

que também são objeto da presente ação e da reclamação realizada no 

Procon (Id nº 11651115, pág. 3, 4 e 5). Analisando o histórico de 

consumo, infere-se que as referidas faturas também se destoam das 

faturas emitidas nos meses anteriores do referido ano. Ademais, em que 

pese o histórico de contas apontar a inadimplência com a fatura do mês 
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12/2017, a parte autora comprova o pagamento no Id nº 11651140, pag.2, 

fato que leva crer que a suspensão do fornecimento se deu em razão das 

faturas objeto da presente ação e da reclamação ajuizada no Procon. 

Aliás, no tocante a reclamação, a parte autora juntou aos autos cópia do 

procedimento realizado no Procon, do qual é possível inferir que mesmo 

informando que não realizaria a suspensão do serviço haja vista que seria 

realizado vistoria na unidade consumidora até o dia 02.01.2018, a parte ré, 

aos 19.12.2017, suspendeu o fornecimento (Id nº 11651137, pág.22 e 

11651137, pág. 48). Portanto, entendo evidenciada a probabilidade do 

direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso a suspensão dos serviços persista, a 

parte requerente estará sendo privada de um serviço público essencial. 

Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

suspensão regular do serviço. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica, da unidade consumidora UC nº 

6/928260-9, sem prejuízo de ulterior suspensão por débitos não discutido 

na presente ação. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a autora entende devido nas faturas 

questionadas (08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017), observando-se, para 

tanto, a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao período 

contestado (05, 06 e 07/2017). Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da concessionária demandada, FIXO multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 

de Junho de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

em regime de Plantão. Cuiabá - MT, 15 de Março de 2018. BRUNO 

D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022287-38.2017.8.11.0041 AUTOR: HARLEY 

SIQUEIRA BARBOSA RÉU: LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO, 

FAISSAL JORGE CALIL AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de 

Cobrança com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Harley Siqueira 

Barbosa em desfavor de ACL Luis Carlos Gonçalves da Anunciação e 

Faissal Jorge Kalil, todos devidamente qualificados nos autos. Alega o 

requerente que o primeiro requerido, utilizando-se de sua condição de 

intermediador imobiliário em uma transação comercial de um imóvel urbano, 

bem como da sua condição de parentesco com o segundo requerido, 

logrou êxito, junto ao segundo réu, na venda e aquisição ilegal de 20 

(vinte) cabeças de gado de propriedade do autor. Afirma que o primeiro 

requerido lhe afirmou que os animais estariam apenas sendo removidos 

para a fazenda do segundo requerido, com a ressalva de que havia 

autorização para tanto, bem como de que o segundo requerido sabia que 

a propriedade dos animais era do autor. Sustenta que, quando dirigiu-se à 

fazenda do segundo requerido, foi surpreendido com a informação de que 

este havia adquirido os animais, por meio da intermediação realizada com 

o primeiro requerido, sem, contudo, ter anuência do autor. Por essa razão, 

requer, em sede de tutela de urgência a penhora de semoventes 

presentes na área arrendada do segundo requerido, ou na sua ausência, 

a penhora de bens móveis, tais como, veículos, tratores limitados ao valor 

atribuído à causa. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que, em 

que pese os fatos narrados, verifico que os documentos carreados junto 

a inicial não fornecem segurança acerca da probabilidade do direito da 

parte autora. Isso porque a pretensão deduzida na inicial se apresenta 

nebulosa, já que as alegações estão fundadas em informações unilaterais, 

restando prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação 

probatória. Ademais, narra a parte autora na inicial que possui um áudio no 

qual o primeiro requerido reconhece a suposta venda fraudulenta dos 

animais, todavia deixou de acostar tal prova aos autos. Outrossim, em que 

pese a parte autora juntar aos autos um recibo de venda de animais, 

pretendendo demonstra a relação comercial firmada entre os requeridos, 

analisando o documento, nota-se que há apenas a informação da venda 

de 20 (vacas) pelo valor de R$ 24.000, (vinte e quatro mil reais), não se 

podendo comprovar com segurança que os referidos animais são os 

discutidos nos autos (Id nº 8852817). Por fim, consta nos autos, ainda, 
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que o autor tomou conhecimento dos atos praticados pelos requeridos aos 

19.12.2016, ou seja, há mais de um ano, situação que afasta o 

pressuposto do perigo de dano. 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. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, 

às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Março de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030643-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CRISTOVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030643-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIO 

CRISTOVAO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG AT Vistos. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Julio Cristovão de 

Souza em desfavor de Banco BMG SA, ambos qualificados no autos. 

Alega, em síntese, a parte autora que, no ano de 2009, firmou com a 

requerida um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais). Assevera que, com o passar do tempo, os descontos em 

sua folha de pagamento não cessaram, perfazendo, atualmente, um total 

de R$ 35.788,00 (trinta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais). 

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em 

folha de pagamento. 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, em que pese a parte autora sustentar estar 

presente o segundo requisito supracitado, em razão de descontos 

supostamente indevidos em sua folha de pagamento, não há, ao menos 

neste momento, a probabilidade do direito. Isso porque não há como se 

aferir, tão somente com os documentos acostados nos autos, em quantas 

parcelas o empréstimo consignado foi pactuado, haja vista que não foi 

juntado o contrato firmado entre as partes. Ademais disso, sequer informa 

a parte autora qual seria o valor do desconto a título do empréstimo 

consignado. Aliás, as informações prestadas possuem contradição, já que 

na inicial, sustenta a parte autora que firmou com a requerida um contrato 

de empréstimo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), todavia acosta aos 

autos contrato para utilização de cartão de crédito e débito (Id nº 

10096816). Deste modo, nesse juízo perfunctório, não se pode confirmar 

se os descontos praticado pela requerida são em virtude do empréstimo 

ou referente a fatura mensal do cartão de crédito. Assim sendo, estando 

ausente nos autos elementos aptos a evidenciarem a probalidade do 

direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes 

dos autos não são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, 

deve ser indeferida a tutela de urgência.”. (TJ-MG, AI 

10000160561940001,Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação 07/02/2017, Relator Mota e Silva). Assim sendo, uma 

vez ausentes, ao menos neste momento processual, a satisfação de 

todos os requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 04 de Junho de 2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. No mais, é cediço que 

a viabilidade do recolhimento de custas ao final requer a demonstração da 

incapacidade momentânea, como orienta o art. 456, caput, da CNGC. In 

casu, considerando que a parte autora acostou aos autos os seus 

holerites do mês de Julho de 2017 (Id. nº 10097661), no qual demonstram 

que sua renda bruta é superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), e, ainda, 

que não restou evidenciada a inviabilidade momentânea do recolhimento 

das, entendo que restou afastada a sua alegada incapacidade financeira 

para arcar com as custas e despesas processuais, pelo que INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça. Não obstante, nos termos do art. 468, § 

7º, da CNGJ, desde já, CONCEDO o direito ao parcelamento das despesas 

processuais, facultando à parte autora o recolhimento das mesmas em até 

06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária. 

INTIME-SE a parte autora para comprovar o recolhimento da primeira 

parcela das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, assim como 

das cinco parcelas mensais subsequentes a cada período de 30 (trinta) 

dias, contado a partir do primeiro pagamento. Por fim, considerando o 

Ofício Circular n.º 04/2018/Gab/J/Aux, encaminhe-se a presente decisão 

por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, dca@tjmt.jus.br 

para possibilitar o acompanhamento e controle da modalidade de 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de Março de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito
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CORVALAN DE BARROS, MARCO CEZAR TAVARES DE BARROS RÉU: 

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por 

Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Isabel 

Corvalan de Barros e Marcos Cesar Tavares de Barros em face de 

Brookfild MB Empreendimentos Imobiliários S/A, todos qualificados nos 

autos. Alegam os autores que, aos 06.12.2010, firmaram contrato de 

compromisso de compra e venda com requerida, tendo como objeto o 

imóvel residencial localizado na Avenida Nigéria, nº 333, Bairro Jardim 

Aclimação, apartamento nº 102, Bloco 02, Residencial Harmonia, nesta 

urbe. Aduzem que o preço do imóvel era no valor de R$ 267.613,43 

(duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), sendo que o pagamento seguiu a forma acordada entre as 

partes com o pagamento do sinal e posterior financiamento. Sustentam 

que o contrato só foi assinado após feita a simulação da análise de risco e 

da capacidade financeira para financiamento. Menciona que, somente 

após ter efetuado parte do pagamento do imóvel no valor de R$ 97.132,25 

(noventa e sete mil cento e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), 

notaram que foram induzidos a erro, pois, após realizarem parte do 

pagamento, ao entrarem em contato com o banco, tiveram a informação de 

que o financiamento não havia sido aprovado. Aduzem que, diante da 

negativa de financiamento, procuraram a requerida para resolução do 

contrato, ocasião em que esta se comprometeu a trocar o imóvel por outro 

de menor valor com entrega até o final de 2015. Relatam que desde 2016, 

buscam a entrega do imóvel, todavia, sem êxito. Por fim, asseveram que, 

mesmo estando em negociações com a requerida, receberam notificações 

de inserção de dados no cadastro restritivo de crédito. Por essa razão, 

pugnam, em sede de liminar, que a requerida se abstenha de realizar 

protesto, de inserir os dados no cadastro de inadimplentes e de ajuizar 

ações de execução enquanto tramitar o processo. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Pois bem. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora, a qual trouxe ao feito documentos que evidenciam a 

verossimilhança de suas alegações, tais como o contrato de compromisso 

de compra e venda (Id nº 1876991 e 1876967), e o extrato dos valores já 

pagos (Id nº 1876902, pág.2). Há nos autos as notificações extrajudiciais 

informado a solicitação da requerida para a inserção dos dados dos 

autores no cadastro restritivo de crédito (Id nº 1876906, 1876907). Consta 

dos autos, ainda, email enviado por preposto da requerida, na qual consta 

a informação de que o banco havia garantido os recursos para 

construção do imóvel e que a efetivação do financiamento seria mais 

célere (Id nº 1876911). Destarte, tendo os autores manifestado 

expressamente o interesse na resolução contratual, não há razão para 

que continuem arcando com as despesas relativas ao imóvel até o 

deslinde da causa. Ademais, ressai dos autos, que em virtude da 

alteração fática para o financiamento ocorrida por suposta falha na 

prestação de serviço da requerida, os autores não terão condições 

financeiras de dar continuidade ao compromisso firmado. Os tribunais 

superiores entendem ser possível a suspensão da exigibilidade do 

contrato, quando se busca a resolução contratual em Juízo. À propósito 

colaciono o seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.CPC/15. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. Empreendimento imobiliário. Resilição unilateral do 

contrato (desistência) de compra e venda de imóvel em razão de 

dificuldades financeiras. Possibilidade. Entendimento do STJ. Tutela de 

urgência deferida para suspender as cobranças das parcelas vincendas 

visto que o objetio da pretensão judicial visa a rescisão contratual. Acerto 

da decisão. Decisão recorrida que deferiu o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, determinando que a ré cesse as cobranças das parcelas 

e encargos dos imóveis, a partir de dezembro de 2016, sob pena de multa 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada cobrança em 

desacordo com a decisão. Recurso das rés. Promessa de compra e 

venda deimóvel. Agravado que manifestou expressamente seu interesse 

na resolução do negócio jurídico firmado, não havendo mais razão para 

que continue pagando as prestações. Quanto à irretratabilidade e 

irrevogabilidade do contrato de compra e venda de imóvel, tem-se que a 

resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, operando-se 

por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse 

em dar continuidade ao vínculo contratual quando este se tornar 

economicamente inviável. Dentro de tal contexto, tem-se que a cláusula 

contratual que estabelece a irretratabilidade e irrevogabilidade no contrato 

de adesão celebrado entre as partes aparenta abusividade, razão pela 

qual convém afastar a sua aplicação em sede de cognição sumária diante 

da necessidade da tutela de urgência. Ausência de óbice para 

acolhimento, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, do pedido de 

suspensão dos pagamentos vincendos relacionados à promessa de 

compra e venda, devendo a parte ré se abster de lançar o nome do 

agravado nos cadastros restritivos de crédito. Presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, 

probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano. Ressalte-se que 

a decisão impugnada não é capaz de gerar prejuízos ao agravado, pois a 

medida não possui caráter irreversível, sendo possível a cobrança 

posterior de eventual dívida apurada. Manutenção da decisão agravada. 

Incidência do verbete de Súmula nº 59 deste TJRJ. Desprovimento do 

recurso.” (TJRJ; AI 0032853-67.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima 

Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; 

Julg. 13/07/2017; DORJ 14/07/2017; Pág. 582 Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, acaso não concedida a tutela de urgência, há sério e concreto risco 

da requerida incluir o nome da requerente no cadastro restritivo de crédito. 

Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na presente hipótese, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a retomada da cobrança. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida, SE ABSTENHA de realizar cobranças e protestar títulos, bem 

como de ajuizar ações de execuções que tenham por objeto débitos 

relativo ao contrato discutido na presente ação, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Em caso de descumprimento da presente decisão fixo multa 

por descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil), sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, CPC. Intimem-se e cumpra-se, em regime 

de plantão. Em seguida, voltem-me conclusos para designação de 

audiência de conciliação, tendo em vista que, na presente data, o sistema 

encontra-se inoperável para tal finalidade. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de 

Março de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024853-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILTON BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

BRUNA JESUS SILVA DE PAULA (AUTOR)

BRUNO REIS (AUTOR)

DIEGO ANTONIO NARDES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024853-57.2017.8.11.0041 AUTOR: DIEGO ANTONIO 

NARDES CARVALHO, BRUNO REIS, EDMILTON BENEDITO DE SOUZA 

RODRIGUES, BRUNA JESUS SILVA DE PAULA RÉU: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com 

pedido liminar, ajuizada por Diego Antonio Nardes Carvalho, Bruno Reis, 

Edmilton Benedito de Souza Rodrigues e Bruna Jesus Silva de Paula em 

desfavor de Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda, todos 

qualificados nos autos. Sustentam os autores que firmaram contrato com 

a requerida, tendo como objeto os imóveis do Residencial Aricá, situados 

nesta urbe, que se enquadram no programa federal Minha casa Minha 

Vida. Aduzem que após a entrega dos imóveis, notaram a existência de 

diversos vícios, como rachaduras, pisos soltos,vazamento e infiltrações. 

Mencionam que o problema foi relatado à requerida por diversas 

vezes.Todavia, nenhum reparo foi realizado. Por essa razão, requerem, 

em sede de tutela de urgência, a perícia nos imóveis e, caso constatada a 

falha, que a requerida promova os reparos e custeie o pagamento aluguel 

ou hospedagem em hotel enquanto durarem as obras. Pugna, ainda, pela 

realização de prova pericial em sede de tutela de evidência. 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). In casu, a parte autora postulou a concessão da tutela provisória na 

forma de evidência, com fundamento no art. 311, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. No caso dos presentes autos, como a referida tutela 

provisória fora requerida em caráter inicial e tendo como substrato legal o 

inciso IV, impossível é o seu deferimento liminarmente, por expressa 

vedação constante no parágrafo único do citado artigo 311. 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 contido na exordial 

não comporta deferimento. Isso porque, apesar da parte autora ter 

comprovado a relação contratual com a requerida, através dos contratos 

constantes nos autos, em sede de cognição sumária, entendo a ausência 

do perigo de dano para o deferimento da realização da prova pericial, uma 

vez que a mesma poderá ser produzida no decorrer da instrução 

processual, não havendo nos autos motivos para o seu deferimento em 

caráter de urgência. Ademais, eventual obra/reparo no imóvel deve ser 

precedido da devida instrução do feito, sendo, portando, matéria de mérito 

o custeio de hospedagem e demais despesas provenientes da obrigação 

de fazer objeto desta ação, impossível de exame neste momento. 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, 

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 04 de Junho de 2018, às 11h30min, 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, 19 de 

Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025308-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CASTRO SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025308-22.2017.8.11.0041 AUTOR: ADEMIR CASTRO 

SILVA JUNIOR RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ademir de Castro Sliva Junior 

em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda, todos qualificados no autos. 

Alega o requerente que, ao realizar compras, foi surpreendido com a 

informação de que seus dados estavam inscritos no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 292,54 (duzentos e noventa e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos). Alega que, em pesquisa junto ao 

Serasa, descobriu que o débito é decorrente do não cancelamento da 

matrícula realizada na instituição de ensino requerida. Menciona que em 

Julho de 2014, se dirigiu à sede da requerida, para realizar cancelamento 

da matrícula. Todavia, como o sistema estava inoperante, o preposto da ré 

informou que seria dado baixa no sistema. Assevera que tentou anular o 

débito relativo ao cancelamento da matrícula, todavia não obteve êxito. 

Relata que, em razão da requerida não ter cancelado a matrícula, o banco 

mensalmente está cobrando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

relativo à cobrança do FIES. Por essa razão, requer, em sede de tutela de 

urgência, a retirada dos seus dados do cadastro restritivo de crédito., bem 

como a intimação do Serasa para apresentar extrato do ano de 2014. Aos 

25.08.2017, a parte autora foi intimada para trazer aos autos extrato da 

negativação, sendo o documento acostado no Id nº 9720637. 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, verifico que o pleito de tutela provisória de urgência não 

comporta deferimento. Isso porque, resta carente a comprovação de que, 

de fato, a requerida inscreveu os dados da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que o extrato de negativação constante no Id 

nº 9720637, aponta negativação de valor diverso ao narrado na inicial, no 

valor de R$ 545,24 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro 

centavos), e, ainda, com data de inclusão de 10.07.2017. Ademais, o 

extrato apresenta como credor a Caixa Econômica Federal e não a 

instituição de ensino requerida. Deste modo, estando ausente nos autos 

elementos aptos a evidenciarem a probalidade do direito da parte autora, o 

indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. 

Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela 

de urgência. Processo”. (AI 10000160561940001, TJ-MG. Orgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017 Julgamento 7 
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de Fevereiro de 2017 Relator Mota e Silva). Destaquei. Assim sendo, uma 

vez ausentes, ao menos e neste momento processual, a satisfação de 

todos os requisitos legais necessários, 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 presenet no Id nº 9469956, 

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 04 de junho de 2018, às 

12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediaçã, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Março de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036331-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FM RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

ORLANDO EUSTAQUIO ALVES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

WASHINGTON FERNANDO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO DE MIRANDA OAB - MT4753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036331-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ORLANDO 

EUSTAQUIO ALVES FERREIRA JUNIOR, FM RESTAURANTE LTDA, 

WASHINGTON FERNANDO DE MIRANDA REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL 

PANTANAL SHOPPING AT Vistos. Cuida-se de Ação Renovatória de 

Contrato de Locação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Orlando Eustáquio Alves Ferreiar Junior, Whashington Fernando de 

Miranda e FM Restaurante Ltda, em desfavor de Condomínio Civil do 

Pantanal Shopping, todos qualificados no autos. Ressai da inicial que os 

primeiros autores são os sócios proprietários da empresa FM Restaurante 

Ltda, terceira requerente. Sustentam que, aos 27.07.2015, firmaram com o 

requerido, instrumento particular de cessão e transferência de direitos e 

obrigações relativos ao contrato de locação e outras avenças do espaço 

comercial nº 3.011, do Pantanal Shopping. Mencionam que o contrato foi 

firmado com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, contemplando o 

período de 01.06.2013 e 31.05.2018. Asseveram que, a partir de 

01.06.2018, findo o prazo contratual, os autores terão que restituir o 

imóvel ao requerido. Por essas razões, requerem, em sede de tutela de 

urgência, que lhes sejam garantidos o direito de permanecer no imóvel 

locado a partir de 01.06.2018, bem como que seja mantido o valor do 

aluguel, a partir de 01.06.2018, no valor de R$ 8.383,50 (oito mil trezentos 

e oitenta e três reais e cinquenta centavos), com redução nos próximos 

meses, 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. É cediço que a Lei 

8.245/91, estabelece, em seu art. 51, os requisitos necessários para o 

direito à renovação do contrato de locação não residencial. Vejamos: “Art. 

51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá 

direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, 

cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito 

e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a 

soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; 

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo 

prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1º O direito assegurado neste 

artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; 

no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente 

poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2º Quando o contrato autorizar 

que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que 

faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a 

renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3º 

Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio 

sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue 

no mesmo ramo. § 4º O direito a renovação do contrato estende - se às 

locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, 

regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos 

previstos neste artigo. § 5º Do direito a renovação decai aquele que não 

propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no 

mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. 

Analisando detidamente os autos, nota-se que a parte autora deixou de 

comprovar o preenchimento do requisito do inciso III, qual seja, que esteja 

explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo de 03 anos. 

In casu, o alvará de localização e funcionamento, demonstra que a 

empresa foi aberta em 13.08.2015 (Id nº 10928109). O ato constitutivo da 

empresa, demonstra, ainda, que esta iniciou suas atividades em 

13.08.2015 (Id nº 10928102). Deste modo, verifica-se que a parte autora 

deixou de comprovar a exploração da atividade pelo prazo mínimo de 03 

anos, já que tal período só será implementado em agosto deste ano. Aliás, 

além do não preenchimento do requisito previsto na Lei de Inquilinato, a 

parte autora deixou de demonstrar um dos pressupostos da tutela de 

urgência, qual seja, o perigo de dano, uma vez que não há nos autos 

indícios que a requerida tenha ajuizado demanda despejatória em desfavor 

da autora, nem evidências de que pretende locar para outrem o imóvel 

objeto do contrato. Deste modo, estando ausente nos autos elementos 

aptos a evidenciar o perigo de dano, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA PERMANECER NA POSSE DO IMÓVEL E 

PAGAR O VALOR DOALUGUEL PAGO ATUALMENTE. DECISÃO DE 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA 

À POSSE. POSSIBILIDADE DO LOCATÁRIO DE SUPORTAR O VALOR DO 

ALUGUEL PEDIDO PELOS LOCADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. O art. 273 do código de processo civil, por prever medida 

excepcional de urgência, exige a presença cumulativa de dois requisitos 

para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de mérito, de modo 

que, constatando-se a ausência da prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente, a medida deve ser denegada. O pedido de 

manutenção da posse do bem locado não pode ser apreciado em ação 

renovatória, mas em ação de despejo, se proposta, que se destina 

exclusivamente à destituição do locatário da posse do bem, sede própria e 

pertinente para tanto. A ausência do periculum in mora também impõe o 

indeferimento da medida de urgência, sendo certo que não há ameaça à 

posse e o locatário tem capacidade econômica para suportar o valor do 

aluguel como proposto pelos locadores. Recurso conhecido, mas 

improvido.” (TJMS; AI 4002276-72.2013.8.12.0000; Nova Andradina; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 08/05/2013; 

Pág. 25) 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. 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 
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(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de Maio 

de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, na sala 3. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de Março de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003657-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003657-94.2018.8.11.0041 AUTOR: VALE DO JAURU 

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME RÉU: GENERAL MOTORS DO 

BRASIL, GRAMARCA VEICULOS LTDA W Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Vale do Jauru Comércio e Representação Ltda Me 

em face de General Motors do Brasil Ltda e Gramarca Veículos Ltda, 

todos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora que, aos 

13/10/2016, adquiriu o veículo Chevrolet Camionete S10, modelo LTZ, Flex, 

branca, 2016/2017, placa QBZ-9904/MT, chassi 9BG148MA0HC424892, 

junto à concessionária requerida, Gramarca Veículos Ltda. Aduz, contudo, 

que, em apenas 04 (quatro) meses de uso, o veículo passou a apresentar 

defeitos, com o acendimento de luz de alerta no painel, indicativa de 

problemas no sistema de freio ABS, no controle de estabilidade e no 

sistema 4x4. Sustenta que o veículo foi guinchado por várias vezes até a 

sede da segunda requerida, em Cuiabá, tendo sido devolvido com a 

informação de que o vício havia sido sanado. Informa, ainda, que, no dia 

10/01/2018, necessitou novamente levar seu veículo a concessionária ré, 

posto que o mesmo “insiste em apresentar os mesmos vícios desde os 

primeiros meses de sua compra”. Por fim, acrescenta que sempre realizou 

as revisões recomendadas, bem como que, como o veículo é necessário 

para o desenvolvimento de sua atividade, “deixou de vender seus 

produtos e, consequentemente, isto afetou a sua saúde financeira”. Por 

essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinada a substituição do veículo objeto da lide por outro com as 

mesmas características ou que sejam as rés compelidas a depositar em 

Juízo o valor do bem, com o fornecimento de carro reserva similar até o 

trânsito em julgado da decisão definitiva. Outrossim, requer, também a 

título de tutela antecipada, o deferimento de produção antecipada de 

provas para a determinação de perícia. É a síntese. DECIDO. Ab initio, 

RECEBO a emenda à petição inicial apresentado no Id. nº 12161494, pelo 

que determino sejam realizadas as alterações necessárias junto ao 

Sistema PJE. Passo, pois, à apreciar os pedidos contidos na exordial. (i) 

Produção Antecipada de Provas: Consta, na petição inicial, pedido de 

produção antecipada de provas consistente na realização de perícia, sob 

o argumento de que a “qualquer alteração do bem pode comprometer o 

objeto da perícia” (art. 381, I, CPC), assim como de que “a constatação do 

defeito pode possibilitar a autocomposição das partes” (art. 381, II, CPC). 

Ocorre que, muito embora tenha conhecimento de Doutrina pátria em 

contrário, a exemplo não só da citada pela parte autora, mas também do 

doutrinador Humberto Theodoro Júnior [1], entendo que o pedido de 

produção antecipada de provas deve ser manejado via ação autônoma, 

que pode ter natureza preparatória ou incidental, sendo cabível quando 

presente uma das hipóteses previstas no art. 381 do Código de Processo 

Civil. Destarte, a simples leitura dos artigos que disciplinam a produção 

antecipada de provas, quais sejam, os artigos 381 e seguintes do referido 

Diploma Processual, deixam claro que se trata de demanda autônoma, com 

petição inicial e procedimento probatório próprio (art. 382, CPC). Sobre o 

assunto, relevantes os esclarecimentos de Alexandre Freitas Câmara, 

veja-se: “Nos arts. 381 a 383 regula o CPC algumas demandas que, aptas 

a provocar a instauração de processo autônomo, têm por objeto a colheita 

de provas. São as demandas probatórias autônomas. Não obstante a 

epígrafe da Seção do CPC em que estão esses dispositivos ser ‘[d]a 

produção antecipada da prova’, não é só de demandas de produção 

antecipada de provas que se trata aí.” [2] Assim sendo, por entender que 

não é cabível o seu acolhimento no bojo da ação principal [inclusive para 

não tumultuar o curso deste procedimento], INDEFIRO o pedido de 

produção antecipada de provas, cabendo à parte autora requerê-lo em 

ação autônoma, nos termos do art. 381 e seguintes do Código de 

Processo Civil, constando expressamente os requisitos exigidos no art. 

382 do citado Código. (ii) Tutela de Urgência: Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Como é cediço, ao lado das 

alternativas tradicionais do Código Civil, o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) propicia ao adquirente ou usuário de produto viciado 

três opções. As alternativas estão elencadas no artigo 18, §1º, do CDC, 

cabendo ao consumidor a escolha entre: 1) a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 2) a restituição 

imediata da quantia paga monetariamente atualizada, o abatimento 

proporcional do preço; ou 3) a rescisão do contrato. No caso ora em 

análise, a parte autora requer, em sede de tutela antecipada, a 

substituição do bem, sustentando que o veículo adquirido não apresenta a 

segurança necessária que dele se espera. Com efeito, extrai-se dos 

documentos carreados ao feito que, adquirido o veículo 0 Km em 

13.10.2016 (Id. 11809004), o mesmo apresentou defeito com apenas 03 

(três) meses de uso, posto que, em 27.01.2017, necessitou ser guinchado 

(Id. nº 11809017), posto que apresentou luz de alerta acessa no painel 

com indicativo de que havia problema no “Freio ABS, Controle de 

Estabilidade e Sistema 4x4”. Apenas 01 (um) mês depois, o veículo foi 

novamente rebocado (Id. 11809029), tendo dado entrada na 

concessionária ré aos 27.02.2017 e sido liberado aos 11.03.2017, 

conforme indica a Ordem de Serviço OS nº 53620, que apontou defeito no 

motor por falha de comunicação do módulo da bomba de combustível (Id. 

11809063). Após o referido episódio, o veículo necessitou retornar à 

concessionária por mais 04 (quatro) vezes, consoante se afere das 

ordens de serviços acostadas nos movimentos de Id. nºs 11809075 (OS 

54553), 11809085 (OS 57439), 11809092 (OS 63693) e 11809096 (OS 

71469). Conquanto não conste nos autos a Ordem de Serviço – OS 

relativa à primeira entrada do veículo na concessionária, o tempo de 

permanência do veículo na concessionária para reparo foi de 36 (trinta e 

seis) dias ao todo, sendo que a última devolução do mesmo ocorreu 

recentemente, aos 10.01.2018, quando constou no campo de diagnóstico 

a seguinte informação: “veículo apresentando falha de comunicação entre 

os módulos, defeito intermitente apresentando sempre em trânsito com o 

cliente” (Id. 11809096, original sem negrito e grifo). Comprovado, portanto, 

que a reparação do bem adquirido não restou efetivada no prazo de 30 

(trinta) dias, cabe à parte autora o direito de pleitear, a sua escolha, a 

substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento do preço, à escolha do consumidor, em observância ao art. 18, 

§1º, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, aliás, já se 

encontra sedimentada a jurisprudência pátria, inclusive nos casos de 

defeitos em veículos. Veja-se: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARRO SEM DEFEITO 

OU DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

ENTREGA DE CARRO RESERVA. CONSERTO DO VEÍCULO. CLIENTE 

CONTUMAZ DA OFICINA DA REVENDEDORA. ENTREGA DE MAIS UM 

CONSERTO. DESLINDE FINAL DA DEMANDA. ASTREINTE. MAJORAÇÃO. 
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RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇAO. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o veículo campeão de 

´pit stop´ para conserto na oficina da concessionária, como os autos 

estão a atestar, de rigor é a concessão de tutela de urgência, antecipando 

o procedimento de forma parcial, para entrega de veiculo similar até a 

deslinde da questão meritória posta sob apreciação judicial. Se o autor 

pede, no mérito do pedido, substituição do veículo ou a devolução das 

importâncias pagas, não é prudente que determine ao mesmo que receba 

o veiculo objeto da lide, apos mais um conserto, com sérios indícios de os 

problemas não serem resolvidos. O veículo é o bem objeto da lide, deve 

permanecer sem utilização, até para possibilitar prova pericial, se for o 

caso, concedendo as partes o princípio da ampla defesa. 2. A multa por 

descumprimento judicial deve guardar razoabilidade e proporcionalidade, 

tratando-se de medida de intimidação e não de caráter indenizatório, não 

há como majorar esta se o julgador obedeceu a tais parâmetros. ´ O 

escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento 

tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo 

jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele (REsp n. 

1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

31/5/2013)´”. (TJMT; AI 119938/2016; Várzea Grande; Rel. Des. Sebastião 

de Moraes Filho; Julg. 01/02/2017; DJMT 07/02/2017). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO 

NÃO REPARADO. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE 

FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. POSSIBILIDADE. O deferimento da 

tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação 

da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito 

da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Presentes tais requisitos o 

deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.” (TJMG; AI 

1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; 

DJEMG 02/03/2018). Por conseguinte, considerando que resta evidenciado 

nos autos que o veículo adquirido pela parte autora apresentou defeitos 

com pouco tempo de uso, assim como que os referidos defeitos não foram 

devidamente reparados a tempo, entendo presente o requisito da 

probabilidade do direito. Da mesma forma, no que se refere ao segundo 

pressuposto para a concessão da tutela de urgência, tenho que o perigo 

de dano também se faz presente na hipótese em apreço, tendo em vista 

que os defeitos apresentados afetam componentes essenciais do veículo 

adquirido pela parte autora, tais como sistema de freios e controle de 

estabilidade, acarretando perigo de lesão grave ou de difícil reparação, 

haja vista a insegurança gerada ao condutor e seus familiares pelo uso do 

produto viciado, ceifando-lhes o direito de usufruir do produto com a 

tranquilidade que se espera de um carro zero quilômetro. A propósito, os 

próprios documentos (comprovantes de guincho e ordens de serviços) 

acostados aos autos, além dos arquivos audioviosuais, atestam a 

reiteração dos defeitos, assim como as constantes idas à concessionária, 

sendo capazes de demonstrar, ao menos por ora, a inadequação do 

veículo, algo que não se coaduna com o que se espera de um bem 

durável, cuja característica fundamental é a segurança e o seu uso ao fim 

a que se presta. Entretanto, entendo que não comporta deferimento o 

pedido de substituição do bem em sede de tutela antecipada, ao menos 

nessa seara inaugural, na medida em que o §3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a medida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Acerca do assunto, transcrevo 

as ementas a seguir, que entenderam ser incabível a substituição do 

veículo em sede de tutela antecipada, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA - VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - 

SUBSTITUIÇÃO POR SIMILAR NOVO – EXAURIMENTO DA MEDIDA 

BUSCADA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO (ART. 273, 

§2º, DO CPC) – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA COM AS MESMAS 

CARACTERÍSTICAS - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se a substituição do veículo por outro similar e zero-quilômetro 

acarreta o exaurimento da demanda judicial em que se discute obrigação 

de fazer e indenização por danos materiais e morais em decorrência de 

vícios em veículo zero quilômetro, é necessária instrução probatória para 

que o direito seja aferido com maior grau de certeza. No entanto, deve ser 

fornecido carro reserva com as mesmas características e condições de 

uso, até que o julgamento final da demanda.” (TJMT, AI 136686/2015, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 

PROBABILIDADE DA ALEGAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE 

DEFEITOS NO VEÍCULO ADQUIRIDO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE 

NESTE MOMENTO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. NECESSIDADE. 

USO FREQUENTE DO BEM. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300, DO 

CPC/2015, PRESENTES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. O deferimento de tutela de urgência está 

condicionada à presença dos requisitos arrolados no art. 300 do 

CPC/2015, quais sejam: a probabilidade das alegações e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que resta 

demonstrada a probabilidade das alegações do agravante (consumidor), 

no sentido de que nas diversas oportunidades em que o veículo fornecido 

pela concessionária foi levado para a correção de defeito que afeta a 

qualidade e a segurança do produto, não houve a devida resolução do 

problema, justificando-se o fornecimento de carro reserva para a 

continuidade das atividades do agravado.” (TJMS; AI 

1410620-23.2016.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor 

Miguel Abss Duarte; DJMS 10/01/2017). Nesse diapasão, considerando 

que a ordem de substituição equivaleria ao exaurimento da medida 

buscada, de rigor o deferimento da tutela provisória apenas no sentido de 

que seja fornecido veículo reserva à parte autora, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Não obstante, no intuito de se evitar qualquer risco de 

irreversibilidade da medida e tendo em vista que a parte autora deverá 

receber um veículo da mesma espécie e com as mesmas características 

de conforto e segurança, é prudente que providencie o seguro completo 

do veículo, a fim de se assegurar a integridade do bem ou o seu 

equivalente em dinheiro, para o caso de sinistro, uso irregular ou perda 

total por furto, roubo ou incêndio. Importante ressaltar, ainda, que a tutela 

antecipada em questão, medida de urgência que é, sujeita-se à cláusula 

rebus sic stantibus, podendo, nos termos do art. 296 do Código de 

Processo Civil (correspondente ao art. 273, § 4º, do CPC/73), ser 

revogada ou modificada se surgir algum elemento probatório novo que 

justifique. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e, 

com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência pleiteada, o que faço para 

DETERMINAR às requeridas GENERAL MOTORS DO BRASIL e 

GRAMARCA VEICULOS LTDA que forneçam à requerente VALE DO 

JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME outro veículo da 

mesma espécie (Caminhonete S10) e com as mesmas características e 

especificações relativas à segurança e conforto (modelo LTZ, combustível 

flex), com impostos quitados e quilometragem máxima equivalente à 

informada na ultima entrada na concessionária ré (KM 46569, Id. nº 

11809096), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a fim de que possa ser 

utilizado pela requerente sem sobressaltos e com a tranquilidade e 

segurança que se espera de um veículo com tais especificidades, até o 

julgamento final do pleito. Para o caso de descumprimento desta decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC, sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Após o recebimento do veículo em 

substituição, deverá a parte autora se abster de utilizar o veículo 

adquirido, procedendo com a sua entrega, mediante termo de recebimento, 

na concessionária requerida. Deverá, ainda, a requerente, comprovar nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do carro 

reserva, a contratação de seguro contra sinistro, furto, roubo, incêndio ou 

perda total, no qual responderá exclusivamente perante terceiros, pelos 

danos que eventualmente ocasionar na direção do veículo que lhe será 

entregue pelas requeridos, sob pena de revogação da medida ora 

concedida. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de Maio de 2018, às 

10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Por fim, nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, 

sujeitas à correção monetária. INTIME-SE a parte autora para comprovar o 

recolhimento da primeira parcela das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, assim como das demais parcelas mensais subsequentes a 

cada período de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro pagamento. 
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Uma vez comprovado o recolhimento da primeira parcela, CUMPRA-SE a 

medida liminar e CITE-SE a parte requerida, observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “A 

antecipação de prova pode dar-se antes do ajuizamento da ação principal, 

em caráter cautelar, ou no curso desta. No curso da ação principal, a 

coleta antecipada de elemento de convicção é fruto de simples 

deliberação do juiz da causa, que importa apenas inversão de atos 

processuais e que integra a própria atividade instrutória do processo” (in 

Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, 

processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto 

Theodoro Júnior. 58. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 

2017). [2] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2017.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006944-65.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO PEDRO 

CUNHA MENDES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por João 

Pedro Cunha Mendes, em desfavor de Unimed Cuiabá - Cooperativa de 

Trabalho Médico, ambos devidamente qualificadas nos autos. Aduz o 

autor que é usuário dos planos de saúde da requerida desde setembro de 

2017, com vigência contratual a partir de outubro de 2017. Sustenta que, 

aos 15.03.2018, após ter tido a perda temporária da visão seguida de forte 

dor de cabeça, dirigiu-se ao pronto atendimento, ocasião em que lhe foi 

solicitado à realização de tomografia computadorizada do crânio com 

urgência. Menciona que, ao solicitar a realização do exame junto à 

requerida, o mesmo foi negado sob alegação de ausência de cumprimento 

do período de carência. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência que a requerida autorize a realização de tomografia 

computadorizada do crânio. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos, notadamente, a guia de serviço profissional datada de 

15.03.2018, informam o quadro de saúde do autor (Id nº 12297644, pág. 

7). Há nos autos, o cartão do plano de saúde, que comprova a relação 

contratual firmada entre as partes (Id nº 12297635). No tocante a 

negativa, em que pese esta não restar devidamente evidenciada nos 

autos, os emails encaminhados pelo autor à requerida, demonstram a 

tentativa de afastar o período de carência supostamente arguido pela 

requerida (12297669, pág.3). Em que pese ficar contraditório em um 

primeiro momento a suposta urgência do caso, uma vez que o relatório de 

solicitação de exame, bem como o relatório de prescrição/evolução 

classificam o risco do autor como pouco urgente (Id nº Id nº 12297644 e 

12297644, pág.13), a guia de serviços profissional classifica o caráter de 

atendimento do autor como número 02 (dois), Id nº 12297644, pág. 7. De 

acordo com o informativo Troca de Informações em Saúde Suplementar e 

o Sistema Unimed do ano de 2014, o número 1 seria para o atendimento 

eletivo e o número 2 para os casos de urgência/emergência.[1] In casu, 

considerando que foi assinalado na guia do atendimento do autor o 

número 2, resta evidenciado a urgência/emergência para o atendimento, e 

por conseguinte, para realização da tomografia do crânio. É cediço que a 

elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, 

é permitida, no entanto, nos termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, nos 

casos de urgência e emergência, é obrigatória a cobertura de 

atendimento, afastando assim, qualquer incidência de período de carência, 

in verbis: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I 

- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de 

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em 

declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os 

resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo 

gestacional.” Outrossim, ainda que levando em consideração o período de 

carência, ressai do art. 12, inciso V, alínea c, da supracitada Lei, que em 

casos de urgência e emergência o atendimento deve ser coberto no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro horas). Veja-se: “Art. 12. São facultadas a 

oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV 

deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas 

no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 

exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo 

máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e 

oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro 

horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Destarte, a 

cláusula que estipula o cumprimento do período de carência, 

voluntariamente aceito, merece mitigação em casos de urgência e 

emergência. Além disso, na hipótese dos autos, aguardar-se o decurso do 

período de carência ou decisão de mérito acerca da validade ou não da 

recusa administrativa da mantenedora, mostra-se inadequado em face dos 

princípios constitucionais do direito à vida e dignidade da pessoa humana. 

À propósito, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE 

– RECUSA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO – SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL OBRIGATÓRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVA E COMPORTA REDUÇÃO – JUROS 

DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM 

PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme é a orientação 

jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

466667/SP), merece temperamento a aplicação da cláusula de carência 

estabelecida em contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a 

situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de emergência. A recusa de tratamento considerada 

indevida implica em clara violação à dignidade da parte autora e 

perturbação do seu bem estar emocional e psicológico, o que justifica a 

condenação da prestadora de serviços médicos ao pagamento de 

indenização.Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo 

inicial dos juros moratórios é a data da citação.( TJ/MT, Ap 97272/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –- PLANO DE 

SAÚDE – PACIENTE RECÉM NASCIDO DIAGNOSTICADO COM BRONQUITE 

AGUDA QUE EVOLUIU PARA PNEUMONIA – DECLARAÇÃO MÉDICA 

ATESTANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI - TRATAMENTO 

DE URGÊNCIA - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – 

PERÍODO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DO 

TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

35-C DA LEI N. 9.656/98 – RECURSO DESPROVIDO.É permitida a 

elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência. 

Todavia, “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 
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de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” (artigo 

35-C da Lei 9.656/98).” ( TJ/MT, Ap 110164/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) Indiscutível, 

portanto, que, em um juízo de ponderação, deve-se reconhecer à 

plausibilidade do direito alegado pela autora. No que tange ao perigo de 

dano, emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não 

viabilização da realização do exame lhe imporá risco à saúde e à própria 

vida. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, entendo que, no caso 

concreto, os direitos fundamentais de preservação da vida e da saúde 

devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da autora e o 

evidente perigo de dano. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a cobrança 

dos valores gastos. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos 

do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialemte o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro), AUTORIZE a realização do exame de 

tomografia computadorizada do crânio, até ulterior deliberação deste 

Juízo. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação, deverá a 

requerida juntar nos autos comprovação do cumprimento da decisão. Para 

o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo 

único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. Por fim, considerando que no caso dos 

autos, os elementos contidos na inicial não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a autor é 

qualificado como servidor público e, conforme ressai do extrato dos 

serviços prestados pela Unimed, há vínculo com o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (12297689). Ocorre que, em consulta ao site do Egrégio 

Tribunal de Justiça, verifica-se que a renda líquida do autor é superior a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 

99,§2º do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita e revogação da presente decisão. Desde já, autorizo o 

parcelamento das custas em 06 vezes. Considerando que a justiça 

gratuita está pendente de análise, deverá a parte autora recolher o valor 

da diligência para cumprimento da liminar ou fornecer meios para tanto. 

Intimem-se e cumpra-se, em regime de Plantão. Em seguida, voltem-me 

conclusos para designação de audiência de conciliação, tendo em vista 

que, na presente data, o sistema encontra-se inoperável para tal 

finalidade. Cuiabá, 20 de Março 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de 

D i r e i t o  [ 1 ] 

http://www1.unimed.com.br/nacional/MaisInfo/ti/20140415/informativoTISS

_NET.pdf
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005656-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TOBELLI 

COMERCIO DE CALCADOS LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. AT Vistos em 

Correição. Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a procuração acostada pertence a pessoa jurídica estranha ao feito 

(Id nº 12083201). Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada 

procuração, devidamente assinada e datada, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Ademais, analisando detidamente a exordial, verifica-se que a mesma 

não atende alguns requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, pelo 

que, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, determino seja 

intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de indicar a opção da parte autora 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, nos 

termos do art. 319, inciso VII, Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cuiabá, 20 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005701-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL OAB - GO31282 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005701-86.2018.8.11.0041 AUTOR: SAGA KOREA 

COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, SAGA KOREA 

COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, SAGA BRASIL 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RÉU: ACOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Negócio Jurídico, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizado por Saga Comércio de Caminhões peças e Serviços Ltda, com 

pedido de distribuição por dependência aos autos nº 

1955-43.2012.811.0041, 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, 20 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006110-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MORAIS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006110-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SIRLENE 

MORAIS MACHADO V Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Público ajuizada por Sirlene Morais Machado, qualificada nos 

autos em epígrafe, objetivando a retificação do atestado de óbito da sua 

genitora. A requerente fundamenta a sua pretensão nas seguintes razões 

fáticas e jurídicas: "A requerente, sendo filha da senhora Iolanda Moraes 

Machado, falecida na data de 05 de Fevereiro de 2017 (Id nº 5003077). A 

certidão de óbito da genitora da requerente foi lavrada com dois erros: O 

primeiro erro consta, que a falecida residia no endereço Rua 08, s/nº, 

Conjunto Mauro Bento, em Jataí, Estado de Goiás, onde na verdade 

deveria constar Rua Riachuelo, 1683, Setor Santa Maria, em Jataí, Estado 

Goiás. O segundo equivoco, está relacionado ao local onde a “de cujus” 

foi sepultada, onde consta na certidão de óbito que fora sepultada no 

Cemitério BOM JESUS em Jataí - GO, Onde na verdade, a “de cujus” foi 

sepultada no Cemitério BOM PASTOR em Jataí – GO. Diante dos erros 
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apresentados, onde foram lavrados equivocadamente, a requerente vem 

perante ao poder Judiciário, solicitar que os erros possa ser corrigidos, 

com as informações aqui informadas". Com vista dos autos, o 

representante do Ministério Público manifestou-se pelo julgamento 

antecipado da lide, com o acolhimento do pedido (Id nº 11075210). 

Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para 

fins de aplicação do art. 12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, 

reconheço a urgência no julgamento da presente causa, eis que versa 

sobre direito à identidade pessoal do ser humano (direito da 

personalidade), não podendo aguardar indefinidamente a sua solução, sob 

pena de malferir direito fundamental consagrado pela Magna Carta de 

1988. Pois bem. É cediço que os registros civis são disciplinados pela Lei 

nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata do procedimento judicial 

para as retificações, restaurações e suprimentos dos assentamentos no 

Registro Civil, donde se conclui que as certidões referentes aos registros 

das pessoas gozam de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, 

podem ser desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em 

contrário. A respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, 

na obra Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência dos pedidos. 

Assim sendo, não vislumbro impedimento legal ao deferimento do pedido, 

uma vez que a retificação do atestado de óbito servirá para retificar erros 

e, por isso, não causará prejuízos a terceiro ou a segurança pública. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, determinando a retificação do atestado de óbito, no sentido 

de alterar o endereço onde residia, passando a constar “Rua 08, s/nº, 

Conjunto Mauro Bento, em Jataí, Estado de Goiás”, e o local onde do 

sepultamento, devendo constar “Cemitério BOM PASTOR em Jataí – GO”. 

Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro 

Civil competente, com as formalidades legais. Sem custas e honorários. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034247-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO THIARAJU ALLANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034247-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RODRIGO 

THIARAJU ALLANO DE CARVALHO V Vistos. Trata-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil ajuizada por Rodrigo Thiaraju Allano de 

Carvalho, qualificado nos autos em epígrafe, objetivando a retificação da 

sua certidão de casamento. O requerente fundamenta a sua pretensão 

nas seguintes razões fáticas e jurídicas: "O autor alega que fora feita 

escritura pública de reconhecimento de paternidade (Id nº 10625430 – pág 

10), em 29 de outubro de 1992, na qual o Sr. Manoel Duarte de Souza 

reconheceu a paternidade do mesmo, passando então a constar em sua 

certidão de nascimento o nome do Sr. Manoel Duarte de Souza como seu 

genitor (Id nº 10625430 – pág 09). Ocorre que, quando do reconhecimento 

da paternidade, o autor já era casado, e não ocorreu a devida alteração 

na Certidão de Casamento do autor (Id nº 10625430 – pág 07). Assim 

necessário se faz o presente pedido para incluir na referida certidão, no 

campo da filiação, o nome do genitor do requerente, qual seja Manoel 

Duarte de Souza. No presente caso, em razão do reconhecimento 

paterno, necessário se faz a retificação da Certidão de Casamento do 

autor, passando a constar o nome do seu genitor, no campo da filiação, 

qual seja Manoel Duarte de Souza". Com vista dos autos, o representante 

do Ministério Público manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, 

com o acolhimento do pedido (Id nº 11685791). Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 

12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, reconheço a urgência no 

julgamento da presente causa, eis que versa sobre direito à identidade 

pessoal do ser humano (direito da personalidade), não podendo aguardar 

indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito fundamental 

consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os 

registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação. De fato, 

não há dúvidas que o genitor do requerente se chama Manoel Duarte de 

Souza, consoante faz prova cópia dos documentos públicos vertidos aos 

autos, (Id. nº 10625430 – pág 10). Assim sendo, não vislumbro 

impedimento legal ao deferimento do pedido, uma vez que a retificação no 

assento de nascimento servirá para adequar o registro civil de casamento 

do autor ao correto nome de seu genitor, tampouco causará prejuízos a 

terceiro ou à segurança pública. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com fundamento no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação do 

assento de casamento do autor, no sentido de alterar o nome de seu 

genitor para “MANOEL DUARTE DE SOUZA”. Expeça-se o respectivo 

mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil competente, com as 

formalidades legais. Sem custas e honorários. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031519-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031519-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JURACY 

FERREIRA DOS SANTOS V Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil ajuizada por Juracy Ferreira dos Santos, qualificado nos 

autos em epígrafe, objetivando a retificação da sua certidão de 

casamento. O autor fundamenta a sua pretensão nas seguintes razões 

fáticas e jurídicas: "O presente pedido objetiva a retificação da certidão de 

casamento do requerente, no que concerne ao nome dos genitores. 

Verifica-se que, na certidão de nascimento do mesmo, que consta o nome 

dos genitores como Moacir Evaristo dos Santos e Valdinete Ferreira dos 

Santos. Ocorre que, na certidão de casamento do requerente, lavrada 

pelo Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei, Várzea 

Grande/MT, o nome do seu genitor foi grafado como Moacir Avaristo dos 

Santos, e da sua genitora como Caldinete Ferreira dos Santos, conforme 

se comprova pela cópia Id nº 10229816 – pág 02 e Id nº 10229816 - pág 

06. Assim, de modo a evitar prejuízos maiores, sobretudo pelos fatos 

supracitados, faz-se necessário a propositura do presente pedido a fim 

de retificar a certidão de casamento do autor, fazendo constar 

corretamente o nome dos genitores, quais sejam Moacir Evaristo dos 

Santos e Valdinete Ferreira dos Santos. No presente caso houve erro, 

motivo pelo qual pleiteia-se a retificação da certidão de casamento do 

requerente, fazendo constar o correto nome dos genitores no campo da 

filiação, quais sejam Moacir Evaristo dos Santos e Valdinete Ferreira dos 

Santos". Com vista dos autos, o representante do Ministério Público 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, com o acolhimento do 

pedido (Id nº 11685860). Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 12, § 2º, inciso IX, do 
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Código de Processo Civil, reconheço a urgência no julgamento da presente 

causa, eis que versa sobre direito à identidade pessoal do ser humano 

(direito da personalidade), não podendo aguardar indefinidamente a sua 

solução, sob pena de malferir direito fundamental consagrado pela Magna 

Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os registros civis são disciplinados 

pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata do procedimento 

judicial para as retificações, restaurações e suprimentos dos 

assentamentos no Registro Civil, donde se conclui que as certidões 

referentes aos registros das pessoas gozam de presunção juris tantum 

de veracidade, ou seja, podem ser desconstituídas diante da prova cabal 

e irrefutável em contrário. A respeito do tema, eis a lição de Fabrício 

Zamprogna Matiello, na obra Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, 

pág.29, litteris: "As certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do 

estado, guardando presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, 

portanto, somente sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." 

Nesse contexto, após analisar os fatos que circundam a pretensão e as 

provas carreadas aos autos, este Juízo está convencido da procedência 

da ação. De fato, não há dúvidas que os genitores do requerente se 

chamam Moacir Evaristo dos Santos e Valdinete Ferreira dos Santos, 

consoante faz prova cópia dos documentos públicos vertidos aos autos, 

especialmente a Certidão de Nascimento do autor (Id. nº 10229823). Assim 

sendo, não vislumbro impedimento legal ao deferimento do pedido, uma 

vez que a retificação no assento de nascimento servirá para adequar a 

certidão de casamento do autor ao correto nome de sua genitora, 

tampouco causará prejuízos a terceiro ou à segurança pública. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determinando a retificação da certidão de casamento do autor, no sentido 

de alterar o nome de seus genitores para constar como pai “MOACIR 

EVARISTO DOS SANTOS” e mãe “VALDINETE FERREIRA DOS SANTOS.”. 

Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro 

Civil competente, com as formalidades legais. Sem custas e honorários. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032743-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MOREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032743-47.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: 

EDVALDO MOREIRA EMBARGADO: WILSON PEREIRA DE CARVALHO V 

Vistos. Trata-se de Ação de Embargos À Execução proposta por Edvaldo 

Moreira em desfavor de Wilson Pereira de Carvalho. Por meio do despacho 

Id nº 11003500 a parte autora foi intimada para recolher as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. É o breve relato. 

DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte 

autora não recolheu as custas e taxa judiciaria Id nº 12262339. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

cancelamento da distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois 

não houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação 

em honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011008-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011008-55.2017.8.11.0041 AUTOR: JOILTON DIAS 

DA SILVA RÉU: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA V Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam 

acordo em audiência de conciliação (Id nº 11821584), o qual é expressão 

legítima de suas vontades e representa composição para solução do litígio. 

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono. Como nada restou estabelecido no 

acordo entabulado, as custas processuais serão divididas igualmente 

entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, 

observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029524-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIOO HELBOR PARK ELEGANCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029524-26.2017.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIOO 

HELBOR PARK ELEGANCE RÉU: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

em audiência de conciliação (Id nº 12034173), o qual é expressão legítima 

de suas vontades e representa composição para solução do litígio. Assim 

sendo, estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo 

convenção na transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do 

seu respectivo patrono. Como nada restou estabelecido no acordo 

entabulado, as custas processuais serão divididas igualmente entre as 

partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, 

observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026336-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO NETO (AUTOR)

ANA PAULA RONDON RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026336-25.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA 

RONDON RODRIGUES, JOSE AUGUSTO NETO RÉU: R.A. BARCELOS 

CERIMONIAL - ME V Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Pedido de Devolução de Valores c/c Danos Morais proposta por Ana Paula 

Rondon Rodrigues em desfavor de Cerimonial Rafaela Barcelos. Por meio 

do despacho Id nº 10927684 a parte autora foi intimada para recolher as 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. É o breve 

relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a 

parte autora não recolheu as custas e taxa judiciaria Id nº 12285042. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

exequente em custas, pois não houve o recebimento da inicial. Da mesma 

forma, inexiste condenação em honorários de sucumbência, eis que não 

se operou a citação. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030871-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030871-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. REQUERIDO: MARCOS JOSE CABRAL V Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta por Banco 

Honda S/A em desfavor de Marcos José Cabral. Por meio do despacho Id 

nº 11030133 a parte autora foi intimada para recolher as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. É o breve relato. 

DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que decorreu o 

prazo sem manifestação da parte autora para recolher as custas e taxa 

judiciaria Id nº 12263559. Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do 

Código de Processo Civil, determino o cancelamento da distribuição do 

presente feito. Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte exequente em custas, pois não houve o recebimento da 

inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em honorários de 

sucumbência, eis que não se operou a citação. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033236-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO NUNES DE MATTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO NUNES DE MATTOS OAB - MT4944/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DAVID LEPESTEUR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033236-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

AUGUSTO NUNES DE MATTOS JUNIOR REQUERIDO: JOAO DAVID 

LEPESTEUR V Vistos. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais 

Decorrente de Constrangimento Ilegal, Injúria, Ameaça e Difamação 

proposta por Carlos Augusto Nunes de Mattos Junior em desfavor de João 

David Lepesteur. A parte autora foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, com fito de promover a classificação e 

organização dos documentos anexados, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil (Id nº 

11154461). Mesmo devidamente intimado a parte requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo (Id nº 12269621). É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de promover 

a classificação e organização dos documentos anexados. Consoante 

exposto no relatório, afere-se, ainda, que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que, 

apesar de devidamente intimada, a causídica da parte autora não 

providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, 

inciso I, ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando os documentos apresentados no Id nº 

10470485, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da 

gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários 

advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu advogado nos 

autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em 

julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016913-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016913-75.2016.8.11.0041 AUTOR: JOSÉ 

FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO RÉU: GINCO URBANISMO LTDA 

V Vistos. Trata-se de Ação de Indenização c/c Por Danos Moais proposta 
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por José Fernando de Germano Borges Filho em desfavor de Ginco 

Empreendimento Imobiliario Ltda. A parte autora foi intimada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, com fito de promover a juntada da 

matrícula atualizada do imóvel e documentos que comprovem a 

propriedade do lote em questão, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id nº 3235928). O 

autor pediu a dilação do prazo para apresentar os documentos (Id nº 

4289690). Mesmo sendo concedido a prorrogação do prazo de 15 

(quinze) dias para juntar aos autos documento indispensável para a 

propositura da ação e devidamente intimada, a parte requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo (Id nº 12273292). É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de promover 

a juntada da matrícula atualizada do imóvel e documentos que comprovem 

a propriedade do lote em questão. Consoante exposto no relatório, 

afere-se, ainda, que fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que, apesar de devidamente 

intimada, a causídica da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006413-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA CONCEICAO LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006413-13.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON DA 

CONCEICAO LUCENA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Edson da Conceição Lucena, em 

desfavor de Bradesco Auto /RE Companhia de Seguros, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 28.11.2015, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5034862 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 8673979 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 8673979 - pág. 3/4). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 8697127 - Pág. 1/29). 

Impugnação à contestação (id. 10132347 - Pág. 1/6). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial “membro pé esquerdo”. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 5031634 - Pág. 1/3), boletim de atendimento médico (id. 5031618 - Pág. 

1/6), bem como pela pericia médica judicial (id. 8673979 - Pág. 3/4), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro pé esquerdo, avaliado em 50% de 50% (id. 

8673979 - Pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO PÉ ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

50% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(28.11.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 
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APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013492-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY MARTINHO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013492-43.2017.8.11.0041 AUTOR: JACY MARTINHO 

CORREA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS L Vistos 

em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por JACY MARTINHO CORREA, em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 17.06.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 9520396). A requerida ofereceu peça 

contestatória com documentos inclusos (id. 10731114). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 10795517, pag.01). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 10795517, pag. 3/4). Impugnação à 

contestação (id. 11527492). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. Da 

mesma forma, a preliminar de carência de ação pela falta de interesse de 

agir em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, não 

pode prosperar, tendo vista que, a requerente entende que o pagamento 

efetuado na esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o 

autor possui interesse de agir. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora 

foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial 

“membro inferior direito”. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 6751072, 

pág. 01), boletim de atendimento médico (id. 6751072, pág. 03/27), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 10795517, pag. 3/4 ), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro inferior direito, avaliado em 75% de 70% 

(id. 10795517, pag. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

75% (C) = R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Portanto, a Requerente faz jus à quantia total de R$ 7.087,00 

(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT, entretanto, a requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Assim, a Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do 

teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (17/06/2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 
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580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025251-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON ALMEIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025251-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RAILSON 

ALMEIDA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por RAILSON ALMEIDA DA 

COSTA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

12.07.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9474950, 

pag. 01/02). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10787767, pag. 

01). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id.10787767, 

pag. 4/5). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11139588, pag. 

1/20). Impugnação à contestação (id. 11790928, pag. 01/12). É a síntese. 

2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial “membro estrutura crânio facial”. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 9461346, pag. 01/05), boletim de atendimento 

médico (id. 9461349, pag. 01/05), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10787767, pag. 4/5), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro estrutura crânio facial 

avaliado em 10% de 100% (id. 10787767, pag. 4/5), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (12.07.2017), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033577-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033577-50.2017.8.11.0041 AUTOR: WELLINGTON DE 

ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 
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movida por WELLINGTON DE ALMEIDA, em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 12.01.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 10752954 - 

Pág. 1). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11622497 - Pág. 

1/20). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 11878090 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 11878090 - Pág. 

2/3). Impugnação à contestação (id. 12093497 - Pág. 1/13). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida (id. 10527788 - Pág. 1/4). 2.2 Mérito. Narra a 

inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando 

invalidez permanente parcial no membro ombro esquerdo. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 10527736 - Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 10527773 - Pág. 1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 

11878090 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (ombro 

esquerdo), de média repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 11878090 

- Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO OMBRO ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(12.01.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028947-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028947-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por FRANCISCO 

FREDERYCO DE BRITO, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 17.07.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9988946, 

pag. 01/02). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 11127974, pag. 

01). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 11127974, 

pag. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11328417, pag. 

1/24). Impugnação à contestação (id. 11790822, pag. 01/17). É a síntese. 

2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 
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verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 

9915306) Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Cuiabá/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro punho esquerdo”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 9915270, pag. 01/02), boletim de 

atendimento médico (id. 9915292, pag. 01/02), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 11127974, pag. 2/3), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

punho esquerdo, avaliado em 50% de 25% (id. 11127974, pag. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (17.07.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024155-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES GERMANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024155-85.2016.8.11.0041 AUTOR: EMERSON 

ALVES GERMANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por EMERSON ALVES GERMANO, em 

desfavor de porto seguro companhia de SEGUros GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 23.10.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4595994 - pág. 1). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6043188 - pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6043188 - pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6678915 - Pág. 1/27). 

Impugnação à contestação (id. 7279080 - Pág. 1/7). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4547599 

- pág. 1/5). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro 

superior esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4547600 - pág. 1), 

boletim de atendimento médico (id. 4547600 - pág. 2/6), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6043188 - pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 
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acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

superior esquerdo, avaliado em 50% de 70% (id. 6043188 - Pág. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (23.10.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 08 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028088-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINO JOAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028088-32.2017.8.11.0041 AUTOR: CARMELINO 

JOAO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por CARMELINO JOÃO DA SILVA, em 

desfavor de seguradora lider dos consorcios do seguro dpvat s.a, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 22.05.2017, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9833473, pag. 01/02). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 11146956, pag. 1/17). 

Impugnação à contestação (id. 11638539, pag. 01/14). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 11148241, pag. 01). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 11148241, pag. 3/4). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Não procede também, a 

alegação de que a juntada de “comprovante de residência em nome de 

terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local 

da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo 

certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Cuiabá/MT. 

Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, 

excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum 

processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a arguir 

reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que 

ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro pé 

esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 9780818 - pág. 01/02), 

boletim de atendimento médico (id. 9782485 - pág. 01/16), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 11148241 - pág. 03/04), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro pé esquerdo, avaliado em 25% de 50% (id. 11148241 - pág. 

03/04), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

PÉ ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente 

na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo 

de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 50%; (C) Percentual 

de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 25% (C) = R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 
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indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (22.05.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024146-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLE SUELY DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024146-26.2016.8.11.0041 AUTOR: DRIELLE SUELY 

DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por DRIELLE SUELY DE SOUZA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 25.11.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4595933 - pág. 01/02). A requerida ofereceu 

peça contestatória (id. 5580876, pág. 01/19). Impugnação à contestação 

(id. 5893901, pág. 01/07). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

5904472 - pág. 01). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 5904472 - pág. 02/03). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial nos membros “estrutura torácica e estrutura lombar”. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4547287 - Pág. 01/05), boletim de 

atendimento médico (id. 4547285 - Pág. 01/03), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 5904472 - pág. 02/03), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

estrutura torácica avaliado em 75% de 100%, e no membro estrutura 

lombar avaliado em 50% de 100% (id. 5904472 - pág. 02/03), de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA 

TORÁCICA (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 75% (C) = R$ 10.125,00 (dez 

mil, cento e vinte cinco reais). MEMBRO ESTRUTURA LOMBAR (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 100% (B) x 50% (C) = R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

16.875,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em atenção ao tento 

indenizatório, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(25.11.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016142-63.2017.8.11.0041
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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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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CUIABÁ AUTOS Nº 1016142-63.2017.8.11.0041 AUTOR: RICARDO FELIX 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por RICARDO FÉLIX DA SILVA, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 15.11.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 7330316 - pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 10067868, pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 10067868, pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9434628 - pág. 1/25). Impugnação à contestação (id. 

10334052 - pág. 1/14). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (fls. 

7321581, pág 1/6). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Tangará da Serra/MT. Dessa forma, competia 

ao requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro ombro direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 7321574 - Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 7321578 - Pág. 1/8), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10067868, pag. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (ombro 

direito), de média repercussão, avaliada em 50% de 25% (id. 10067868, 

pag. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO OMBRO DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(15.11.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 08 de Março de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013810-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013810-26.2017.8.11.0041 AUTOR: ELISSON SILVA 

DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Dpvat proposta por 

Elisson Silva de Souza, em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, constata a ausência de 

prévio requerimento administrativo, restou determinada a intimação da 

parte autora para sanar o vício, sob pena de extinção do processo (id. 

6860494, pág. 1/2). Regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE), a parte autora deixou corrigir os defeitos (id. 10751132 - pág. 1). É o 

breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 
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petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. 

Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa 

natureza a comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além 

disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição 

às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de 

então, não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com 

a suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Anota-se, outrossim, que desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se 

refere a presente sentença se funda no descumprimento do despacho 

que determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013824-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON ADRIANO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013824-10.2017.8.11.0041 AUTOR: WEVERTON 

ADRIANO DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Dpvat proposta por Weverton Adriano dos Santos Silva, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . Durante o regular trâmite do 

feito, constata a ausência de prévio requerimento administrativo, restou 

determinada a intimação da parte autora para sanar o vício, sob pena de 

extinção do processo (id. 6860745, pág. 1/2). Regularmente intimado via 

Diário da Justiça Eletrônico - DJE), a parte autora deixou corrigir os 

defeitos (id. 10750894 - pág. 1). É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a comprovalção do 

prévio requerimento administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou 

sobre à aplicação de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 

03.04.2014, sendo que, a partir de então, não seria mais oportunizada às 

partes o saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 
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configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 

pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Março de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018074-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ALMEIDA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018074-86.2017.8.11.0041 AUTOR: ARTUR ALMEIDA 

DE PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por ARTUR ALMEIDA DE PINHO, em desfavor de 

porto seguro companhia de SEGUros GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 19.06.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 8316574 - Pág. 1). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 10100548 - pág. 2). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 10100548 - pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10050574 - Pág. 1/25). Impugnação à contestação (id. 

10132168 - Pág. 1/12). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4547599 

- pág. 8091554, pág. 1). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial 

“membro quadril esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 8091466 

- pág. 12), boletim de atendimento médico (id. 8091526 - pág. 1), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 10100548 - pág. 3/4), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro quadril esquerdo, avaliado em 25% de 25% (id. 10100548 - pág. 

3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

QUADRIL ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 25% (C) = R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º 

da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (19.06.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 
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razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 08 de Março de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017734-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JUCINEI BRITO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017734-45.2017.8.11.0041 AUTOR: RAIMUNDO 

JUCINEI BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por RAIMUNDO JOCINEI BRITO, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 16.01.2017, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 8314781 - pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 10073002 - pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 10073002 - pág. 5/6). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10073117 - pág. 1/21). Impugnação à contestação (id. 

10302011 - pág. 1/9). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 

8039521) 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro 

punho direito”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 8039514 - pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 8039515 - Pág. 1/3), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 10073002 - pág. 5/6), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro punho direito, avaliado em 75% de 25% (id. 10073002 - pág. 5/6), 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (16.01.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 
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7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 08 de Março de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015384-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE CAMPOS OLIVEIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015384-84.2017.8.11.0041 AUTOR: ROSIMEIRE DE 

CAMPOS OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por ROSIMEIRE DE CAMPOS 

OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

24.10.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 7275165 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9619594 – pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 9619594 – pág 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 9545794 - Pág. 1/25). 

Impugnação à contestação (id. 9748269 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 7252929 

- Pág. 1/3) Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de 

documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo 

dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 

1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 

Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do 

IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de 

provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 

1º, da Lei de regência. Da mesma forma, a preliminar de carência de ação 

pela ausência de informações no Boletim de Ocorrência, não pode 

prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro obrigatório não 

atendido administrativamente, é assegurado o direito de ação, na qual terá 

a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só a invalidez, mas 

também que essa é resultado do acidente de trânsito. 2.2 Mérito. Narra a 

inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando 

invalidez permanente parcial “membro punho direito”. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 7252905 - pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 7252919 - pág. 1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 

9619594 - pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro punho direito, 

avaliado em 75% de 25% (id. 9619594 - pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (24.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 
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após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006804-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES LEIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006804-65.2017.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO 

RODRIGUES LEIVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por RODRIGO RODRIGUES 

LEIVA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 15.04.2014, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 6041528 - Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

8690760 - Pág. 1/18). Impugnação à contestação (id. 9181512 - Pág. 1/8). 

A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9162661, pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 9162661, pág. 

3/4). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

ausência de requerimento administrativo, pois, na hipótese em apreciação, 

o processo encontra-se em fase avançada, inclusive com realização de 

prova pericial, não se revelando adequada a sua extinção sem resolução 

do mérito. Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do 

laudo do IML, haja vista que o mesmo encontra-se acostado aos autos no 

id. 5063367 pág. 1/8. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima 

de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial nos 

membros “estrutura torácica e punho esquerdo”. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 5062660 - pág. 1/5), boletim de atendimento médico (id. 

5063652 - pág. 1/9), bem como pela pericia médica judicial (id. 9162661, 

pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro estrutura torácica avaliado em 

25% de 100%, e no membro punho esquerdo avaliado em 75% de 25% (id. 

9162661, pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 

25% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 

MEMBRO PUNHO ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte cinco centavos), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(15.04.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006081-46.2017.8.11.0041 AUTOR: CLARICE DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos 

em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por CLARICE DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 01.12.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 
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anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 5025784 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 7756382 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 7756382 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 8161364 - Pág. 1/20). Impugnação à contestação (id. 

8783844 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 5001586 

- Pág. 1/5). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

“punho esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 5001582 - Pág. 

1/2), boletim de atendimento médico (id. 5001589 - Pág. 1), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 7756382 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

punho esquerdo avaliado em 50% de 25% (id. 7756382 - Pág. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (01.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014658-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGY ALCIDES DE MORAIS (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014658-13.2017.8.11.0041 AUTOR: REGY ALCIDES 

DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por REGY ALCIDES DE MORAIS, em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 10.02.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 7266986 - Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10020132 - Pág. 1/20). Impugnação à contestação (id. 

10301661 - Pág. 1/9). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

10107399 - pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 10107399 - pág. 2/3). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 119 de 414



vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 6868334 

- Pág. 1/5). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial nos membros 

“mão direita e cotovelo direito”. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 6868315 

- Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 6868322 - pág. 1/3), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 10107399 - pág. 2/3), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro mão direita avaliado em 25% de 25%, e no 

membro cotovelo direito avaliado em 50% de 25% (id. 10107399 - pág. 

2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

MÃO DIREITA (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente 

na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo 

de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual 

de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). MEMBRO 

COTOVELO DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.050,00 (quatro mil e 

cinquenta reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(10.02.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013339-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013339-10.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSIAS DOS 

SANTOS PEREIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Dpvat proposta por Josias dos Santos Pereira Junior, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . Durante o regular trâmite do 

feito, constata a ausência de prévio requerimento administrativo, restou 

determinada a intimação da parte autora para sanar o vício, sob pena de 

extinção do processo (id. 6859446, pág. 1/2). Regularmente intimado via 

Diário da Justiça Eletrônico - DJE), a parte autora deixou corrigir os 

defeitos (id. 10750792 - pág. 1). É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a comprovalção do 

prévio requerimento administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou 

sobre à aplicação de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 

03.04.2014, sendo que, a partir de então, não seria mais oportunizada às 

partes o saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 

configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 
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pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002354-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE VITORIA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002354-79.2017.8.11.0041 AUTOR: KARINE VITORIA 

OLIVEIRA DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por KARINE VITÓRIA OLIVEIRA DE 

ANDRADE, em desfavor de porto seguro companhia de SEGUros GERAIS, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 17.12.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4722925 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6708018 - Pág. 1) Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6708018 - Pág. 3/4). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6863212 - Pág. 1/27). 

Impugnação à contestação (id. 8004157 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4708862 

- Pág. 1/5). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Cuiabá/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro superior direito”. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4708943 - Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 4708943 - Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 

6708018 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro superior direito, 

avaliado em 25% de 70% (id. 6708018 - Pág. 3/4), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 
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monetária do evento danoso (17.12.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001992-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVALDO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001992-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

EVALDO ALVES DE FREITAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro DPVAT movida por José Evaldo Alves de 

Freitas em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, todos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 16.10.2015 foi 

vitimado em acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente. 

Foi realizada perícia, para fins de conciliação, cujo laudo se encontra (id. 

6760001 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória, com 

documentos inclusos (id. 7220591 - Pág. 1/18). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da presente lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que 

não há, in casu, a necessidade de dilação probatória, na medida em que 

os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do 

feito. 2.1 Preliminar A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 

Anoto também que não procede a alegação da requerida quanto à 

ilegibilidade dos documentos pessoais da parte autora, posto que os 

acostados aos autos no id. 4685803 - Pág. 1, estão legíveis. Por fim, não 

procede a alegação de que a juntada de “comprovante de residência em 

nome de terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois 

o local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, 

sendo certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Pontes e Lacerda/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e 

tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não 

faz em nenhum processo judicial em que a competência é relativa, 

limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta 

e cola!], como a que ora se afasta. A preliminar de carência de ação pela 

falta de interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa, merece acolhida, pois ficou comprovado que a requerida 

efetuou o pagamento integral da indenização securitária a parte autora, no 

âmbito administrativo. 2.2. Mérito: Pois bem. O requerente narra na inicial 

que foi vítima de acidente de trânsito em 16.10.2015, o qual resultou na 

invalidez parcial permanente de membro estrutura crânio facial. Anota 

também que, em decorrência desse acidente, recebeu administrativamente 

indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais). É evidente que, tratando-se de ação cujo objeto é o recebimento de 

diferença do valor da indenização paga administrativamente, não há 

controvérsia quanto ao nexo de causalidade entre o acidente causado e 

os danos [lesões] suportados pelo autor [art. 5º da Lei n.º 6.194/74]. A 

questão de fato controvertida liga-se à natureza e extensão das lesões 

sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica 

judicial realizada concluiu pela existência de sequela em membro estrutura 

crânio facial da vítima, com redução da capacidade funcional de 25% (id. 

6760001 - Pág. 2/3). Desse modo, havendo perda completa de um dos 

membro estrutura crânio facial, terá a vítima direito a 100% do valor limite 

da indenização (R$ 13.500,00), sendo esse valor reduzido ao patamar de 

25%, diante da incapacidade atestada pela perícia (R$ 13.500,00 x 0,25 = 

R$ 3.375,00), nos termo do que dispõe o art. 3º, §1º, incisos I e II, da Lei 

n.º 6.194/74. Nesse diapasão, o valor pago administrativamente é idêntico 

ao aferido na perícia do mutirão da conciliação no valor de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais), não havendo a possibilidade 

de que este valor seja maior daquele já efetivamente pago, mesmo 

acrescido dos consectários legais que acompanham a evolução da dívida. 

Com efeito, inexistindo saldo indenizatório que autorize o manejo da via 

judicial, entendo que o caminhar natural resulta na improcedência da ação. 

3. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que 

inexiste saldo a receber a título de indenização securitária (DPVAT). 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013629-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (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)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013629-59.2016.8.11.0041 AUTOR: VICTOR HUGO 

DE MORAES E SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por VICTOR HUGO DE 

MORAIS E SILVA, em desfavor de seguradora lider dos consórcios do 

seguro dpvat s.a ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 27.07.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 10307655 - 

Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10088430 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10088430 - 

Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 10127386 - Pág. 

1/18). Impugnação à contestação (id. 10307655 - Pág. 1/6). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, pois, na hipótese em apreciação, o processo encontra-se 

em fase avançada, inclusive com realização de prova pericial, não se 

revelando adequada a sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro “punho direito”. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 1678515 - Pág. 1/4), boletim de atendimento 

médico (id. 1678522 - Pág. 1/6), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10088430 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro punho direito avaliado 

em 75% de 25% (id. 10088430 - Pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei 

nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(27.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004256-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CASSIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004256-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADEMIR 

CASSIANO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Dpvat proposta por Ademir Cassiano da Silva, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais . Durante o regular trâmite do feito, 

constata a ausência de prévio requerimento administrativo, restou 

determinada a intimação da parte autora para sanar o vício, sob pena de 

extinção do processo (id. 10473832 - Pág. 1). Regularmente intimado via 

Diário da Justiça Eletrônico - DJE), a parte autora deixou corrigir os 

defeitos (id. 12041302 - Pág. 1). É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a comprovalção do 

prévio requerimento administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou 

sobre à aplicação de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 

03.04.2014, sendo que, a partir de então, não seria mais oportunizada às 

partes o saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 123 de 414



REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 

configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 

pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012943-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZZETTEH SANTANA CAMARGGO DOS SANTTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012943-33.2017.8.11.0041 AUTOR: NILZZETTEH 

SANTANA CAMARGGO DOS SANTTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Dpvat proposta por Nilzzetteh Santana Camarggo 

Dos Santos, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . 

Durante o regular trâmite do feito, constata a ausência de prévio 

requerimento administrativo, restou determinada a intimação da parte 

autora para sanar o vício, sob pena de extinção do processo (id. 

10084973 - Pág. 1). Regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico 

- DJE), a parte autora deixou corrigir os defeitos (id. 11105579 - Pág. 1). É 

o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que 

fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. 

Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa 

natureza a comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além 

disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição 

às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de 

então, não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com 

a suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 
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referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Anota-se, outrossim, que desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se 

refere a presente sentença se funda no descumprimento do despacho 

que determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005682-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIETH NASCIMENTO DA CONCEICAO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005682-17.2017.8.11.0041 AUTOR: CLIETH 

NASCIMENTO DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por CLIETH NASCIMENTO DA 

CONCEIÇÃO, em desfavor de porto seguro companhia de SEGUros 

GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

01.02.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5024825 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 8014124 - Pág. 1) 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 8014124 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 8131916 - Pág. 1/20). 

Impugnação à contestação (id. 9825848 - Pág. 1/7). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Afasto ainda, a preliminar de 

carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se 

tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial nos “membros superior direito e 

inferior esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4959905 - Pág. 

1/3), boletim de atendimento médico (id. 4959915 - Pág. 1/3), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 8014124 - Pág. 2/3) estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro superior direito avaliado em 50% de 70%, e no membro inferior 

esquerdo avaliado em 50% de 70% (id. 8014124 - Pág. 2/3), de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (01.02.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 
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art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 

19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005285-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEUDE DA SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005285-55.2017.8.11.0041 AUTOR: IVANEUDE DA 

SILVA SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Ivaneude da Silva Sousa, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 27.05.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 5022486 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 7365780 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 7365780 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 8130267 - Pág. 1/25). Impugnação à contestação (id. 

8167322 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4941288 

- Pág. 15). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4941288 - Pág. 

9/10) boletim de atendimento médico (id. 4941288 - Pág. 11/14), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 7365780 - Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 7365780 

- Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 25% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (27.05.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030323-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030323-69.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDE 

ARAUJO SANTANA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. L 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Dpvat proposta por 

Cleide Araujo Santana, em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S.A. 

Durante o regular trâmite do feito, constata a ausência de prévio 
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requerimento administrativo, restou determinada a intimação da parte 

autora para sanar o vício, sob pena de extinção do processo (id. 

10233555 - Pág. 1). Regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico 

- DJE), a parte autora deixou corrigir os defeitos (id. 11109745 - Pág. 1). É 

o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que 

fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. 

Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa 

natureza a comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além 

disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição 

às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de 

então, não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com 

a suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Anota-se, outrossim, que desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se 

refere a presente sentença se funda no descumprimento do despacho 

que determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007929-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007929-68.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

BATISTA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por FRANCISCO BATISTA DE 

ARRUDA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 23.12.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5535269 - Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 8280581 - Pág. 1/22). 

Impugnação à contestação (id. 8343027 - Pág. 1/8). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 8367815 - Pág. 1). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 8367815 - Pág. 3/4). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 
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vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 5531441 

- Pág. 1/5). Da mesma forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial (fatos 

narrados não decorrem logicamente a conclusão dos fatos), uma vez que, 

com base nas informações trazidas nos autos, são suficientes para 

verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro “mão esquerda”. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 5531433 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 

5531437 - Pág. 1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 8367815 - 

Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro mão esquerda avaliado em 25% 

de 25%, (id. . 8367815 - Pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO MÃO ESQUERDA (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 25% (C) = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(23.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004796-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE ALMEIDA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004796-18.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIS CARLOS DE 

ALMEIDA PADILHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por LUIS CARLOS DE 

ALMEIDA PADILHA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 19.10.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 5020962 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 7365822 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 7365822 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 7964983 - Pág. 1/19). Impugnação à contestação (id. 

8144632 - Pág. 1/5). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. Afasto a preliminar de falta de interesse de 

agir por ausência de requerimento administrativo, haja vista que o referido 

requerimento encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de 

recebimento da seguradora requerida (id. 4903551 - Pág. 1/5). 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro superior direito”. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4903546 - Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 4903550 - Pág. 1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 

7365822 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro superior direito, 

avaliado em 50% de 70% (id. 7365822 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 
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exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (19.10.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004776-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTON CESAR GREGORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004776-27.2017.8.11.0041 AUTOR: MIRTON CESAR 

GREGORIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Mirton Cesar Gregorio 

da Silva, em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

10.10.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5020906 - 

Pág. 2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 8013861 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 8013861 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 8090512 - Pág. 1/18). 

Impugnação à contestação (id. 8178521 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Por fim, não procede a alegação de 

que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” enseja 

na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da residência da 

parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na 

própria petição inicial, o autor declarou residir em Cuiabá/MT. Dessa forma, 

competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a 

competência do Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial 

em que a competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas 

preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se 

afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente 

de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro inferior 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4902452 - Pág. 1/4) 

boletim de atendimento médico (id. 4902453 - Pág. 1/3), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 8013861 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 8013861 - 

Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (10.10.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 
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ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003971-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE CAMPOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003971-74.2017.8.11.0041 AUTOR: AURILENE 

CAMPOS DE PAULA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por AURILENE CAMPOS DE 

PAULA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 12.11.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 5012805 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

7691345 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 7691345 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

8117400 - Pág. 1/23). Impugnação à contestação (id. 8196252 - Pág. 1/9). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4850742 

- Pág. 1/6). Por fim, não procede a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Cuiabá/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro “estrutura torácica”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4850737 - Pág. 1/2), boletim de 

atendimento médico (id. 4850748 - Pág. 1/2), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 7691345 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro estrutura torácica 

avaliado em 10% de 100%, (id. 7691345 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia 

total de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (12.11.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 
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580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003794-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE DOS ANJOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003794-13.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA ONEIDE 

DOS ANJOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Maria Oneide dos Santos 

Ferreira, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 30.10.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4843224 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7330663 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 7330663 - Pág. 3/4). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 8147451 - Pág. 1/22). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4834101 

- Pág. 29/31). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4834101 - Pág. 

10/11) boletim de atendimento médico (id. 4834101 - Pág. 12/28), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 7330663 - Pág. 3/4), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (id. 7330663 - Pág. 3/4) concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior 

esquerdo), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (30.10.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003848-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

ROSILAINE PEDROSO DANIEL SILVA OAB - 013.416.471-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 131 de 414



Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003848-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KATRINE 

DE MELO SILVA REPRESENTANTE: ROSILAINE PEDROSO DANIEL SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Katrine de Melo Silva, representada por sua 

genitora Rosilaine Pedroso Daniel Silva, em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 06.12.2015, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4844277 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 8004939 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 8004939 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 8009317 - Pág. 1/17). 

Impugnação à contestação (id. 8236844 - Pág. 1/5). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. Não 

procede também, a alegação de que a juntada de “comprovante de 

residência em nome de terceiro” enseja na ausência de condição de 

procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser comprovado 

por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, o autor 

declarou residir em Tangará da Serra/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro pé esquerdo”. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4839282 - Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 4839286 - Pág. 1/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 

8004939 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro pé esquerdo, 

avaliado em 25% de 50% (id. 8004939 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 50%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 50% (B) x 25% (C) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (06.12.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002166-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GERMANO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002166-86.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ EDUARDO 

GERMANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por LUIZ EDUARDO GERMANO, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 28.10.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 4706767 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 6748703 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 
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de conciliação (id. 6748703 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 6876791 - Pág. 1/22). Impugnação à contestação (id. 

8004607 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4703257 

- Pág. 1/6). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega 

de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por 

ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro ombro esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 4703275 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 

4703271 - Pág. 1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 6748703 - 

Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (ombro esquerdo), de 

média repercussão, avaliada em 50% de 25% (id. 6748703 - Pág. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (28.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR DELFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000863-37.2017.8.11.0041 AUTOR: CLAUDENIR 

DELFINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por CLAUDEMIR DILFINO, em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

16.09.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4610148 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 5901740 - Pág. 1) 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 5901740 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 6049109 - Pág. 1/23). 

Impugnação à contestação (id. 7375742 - Pág. 1/13). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 
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seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4607543 

- Pág. 1/6). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Tangará da Serra/MT. Dessa forma, competia 

ao requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no “membro superior direito”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4607546 - Pág. 1/4), boletim de 

atendimento médico (id. 4607545 - Pág. 1), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 5901740 - Pág. 3/4) estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro superior direito 

avaliado em 75% de 70%, (id. 5901740 - Pág. 3/4), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta de sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente 

faz jus à quantia total de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta de sete reais e 

cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta de sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (16.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003966-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003966-52.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

MARCOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Antonio Marcos da Silva, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 01.12.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5012673 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7983891 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 7983891 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 8115413 - Pág. 1/24). 

Impugnação à contestação (id. 8196558 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4850486 

- Pág. 2/6). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Várzea-Grande/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4850440 - Pág. 1/2) boletim de atendimento 

médico (id. 4850448 - Pág. 1), bem como pela pericia médica judicial (id. 

7983891 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (id. 7983891 - Pág. 2/3) concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (inferior direito), de repercussão média, avaliada em 25% de 70%, 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do 

teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 
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entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(01.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001682-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES SOL SOL (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001682-71.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE ALVES 

SOL SOL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por JOSÉ ALVES SOL SOL, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 08.11.2014, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4684254 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 6705523 - Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 6705523 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 6777733 - Pág. 1/22). Impugnação à contestação (id. 

10597366 - Pág. 1). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 

Anoto também que não procede a alegação da requerida quanto à 

ilegibilidade dos documentos pessoais da parte autora, posto que os 

acostados aos autos no id. 4659650 - Pág. 3, estão legíveis. Da mesma 

forma, a preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode 

prosperar, tendo vista que, a requerente entende que o pagamento 

efetuado na esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o 

autor possui interesse de agir. Não procede também, a alegação de que a 

juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na 

ausência de condição de procedibilidade, pois o local da residência da 

parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na 

própria petição inicial, o autor declarou residir em Várzea-Grande/MT. 

Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, 

excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum 

processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a arguir 

reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que 

ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial nos 

“membros inferior direito e estrutura torácica”. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 4659660 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 

4659660 - Pág. 3/5), bem como pela pericia médica judicial (id. 6705523 - 

Pág. 3/4) estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro inferior direito avaliado em 75% 

de 70%, e no membro estrutura torácica avaliado em 10% de 100% (id. 

6705523 - Pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 

10% (C) = R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO 

INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta de sete reais e cinquenta centavos). Portanto, a 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro 

DPVAT, entretanto, a requerente já recebeu administrativamente o valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, 

o Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e 

cinquenta reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 
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ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e 

cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(08.11.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000855-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURO NASCIMENTO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000855-60.2017.8.11.0041 AUTOR: AURO 

NASCIMENTO LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por AURO NASCIMENTO 

LIMA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 30.05.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 4980522 - Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

5901587 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 5901587 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

6092492 - Pág. 1/19). Impugnação à contestação (id. 7373862 - Pág. 1/8). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

ausência de requerimento administrativo, haja vista que o referido 

requerimento encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de 

recebimento da seguradora requerida (id. 4612779 - Pág. 1/6). 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial nos membros “mão direita e 

inferior direito”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4612783 - Pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 4612806 - Pág. 1/6), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 5901587 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

mão direita avaliado em 75% de 70%, e no membro inferior direito avaliado 

em 50% de 70% (id. 5901587 - Pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei 

nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO MÃO DIREITA (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

75% (C) = R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). MEMBRO INFERIRO DIREITO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e 

doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (30.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELSO DE MORAES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002325-29.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO CELSO 

DE MORAES MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por PAULO CELSO DE MORAES 

MAGALHÃES, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 04.10.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4723064 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6780289 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6780289 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 6876990 - Pág. 1/22). 

Impugnação à contestação (id. 8004488 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4707250 

- Pág. 1/6). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega 

de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por 

ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial “membro superior direito”. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 4707282 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 4707299 - Pág. 

1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 6780289 - Pág. 3/4), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro superior direito, avaliado em 50% de 70% 

(id. 6780289 - Pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(04.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002547-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA BRITO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002547-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR 

HUGO DA SILVA BRITO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por VICTOR HUGO DA SILVA 

BRITO, em desfavor de PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS 
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GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

29.10.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4725246 - 

Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 6694370 - Pág. 

1/27). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6780293 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6780293 - Pág. 

3/4). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial “membro estrutura crânio facial”. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4724824 - Pág. 1), boletim de atendimento 

médico (id. 4724862 - Pág. 1), bem como pela pericia médica judicial (id. 

6780293 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro estrutura crânio facial 

avaliado em 25% de 100% (id. 6780293 - Pág. 3/4), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por fim, no que tange a correção do 

teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (29.10.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001798-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001798-77.2017.8.11.0041 AUTOR: GIRLEI JOAQUIM 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por GIRLEI JOAQUIM DOS SANTOS, em desfavor 

de porto seguro companhia de SEGUros GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 05.06.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4683074 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. . 6695736 - Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. . 6695736 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 6663639 - Pág. 1/24). Impugnação à contestação (id. 

7278865 - Pág. 1). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos 

do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Afasto a preliminar de inépcia da 
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inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão dos fatos), 

uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, são 

suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido Não 

procede também, a alegação de que a juntada de “comprovante de 

residência em nome de terceiro” enseja na ausência de condição de 

procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser comprovado 

por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, o autor 

declarou residir em Rondonópolis/MT. Dessa forma, competia ao requerido, 

na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, 

aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial nos “membros estrutura abdominal e inferior 

esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4668361 - Pág. 1/7), 

boletim de atendimento médico (id. 4668364 - Pág. 1/17), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6695736 - Pág. 2/3) estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

estrutura abdominal avaliado em 25% de 100%, e no membro inferior 

esquerdo avaliado em 75% de 70% (id. . 6695736 - Pág. 2/3), de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA 

ABDOMINAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente 

na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo 

de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual 

de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais). MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (05.06.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA CANDIDO DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001145-75.2017.8.11.0041 AUTOR: OLIVEIRA 

CANDIDO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Oliveira Candido de Souza, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 23.04.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4628274 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6767316 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6767316 - Pág. 3/4). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 5865209 - Pág. 1/24). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Não procede também, a alegação 

de que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Cuiabá/MT. 

Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, 

excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum 

processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a arguir 

reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que 

ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4627860 - Pág. 10/11) 

boletim de atendimento médico (id. 4627860 - Pág. 1/9), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6767316 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 6767316 - 

Pág. 3/4) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (23.04.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033693-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.D. DE QUADROS SANTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT0016769A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033693-56.2017.8.11.0041 AUTOR: C.D. DE 

QUADROS SANTOS - ME RÉU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO AT Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Registro, com pedido 

de tutela de evidência ajuizada por C.D de Quadros Santos -ME em face 

de Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narra e empresa requerente 

que atua no comércio no ramo de pet shop, tendo por objeto a 

comercialização de artigos e alimentos para animais de estimação. 

Sustenta que em razão de não atuar no ramo da medicina veterinária, não 

vislumbrou a necessidade de contratar um médico veterinário, tampouco 

de efetuar registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Mato Grosso. Por essa razão, requer, em sede de tutela de 

evidência, para se eximir da obrigatoriedade do registro junto ao Conselho 

Regional de Medicina Veterinária. Pois bem. Compulsado os autos, 

vislumbro que o polo passivo da presente ação é composto por uma 

autarquia, qual seja, Conselho Regional de Medicina Veterinária, criada 

pela Lei Federal 5.517/68. Ademais, por meio da ADIn nº 1.717, o STF 

atribuiu aos conselhos de classe profissional a natureza jurídica de 

autarquia federal. Ocorre que, nos termos do art. 109 da Constituição 

Federal, compete aos juízes federais processar causas que envolvam 

autarquias, in verbis: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” Desta 

forma, a extinção do feito é medida que se impõe diante da incompetência 

absoluta deste juízo. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da 

ausência da angularização processual. Transitada em julgado a sentença 

e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LEMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001047-90.2017.8.11.0041 AUTOR: RONALDO 

LEMES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por RONALDO LEMES DE 

SOUZA, em desfavor de porto seguro companhia de SEGUros GERAIS, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 20.10.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4621609 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6749065 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6749065 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6744819 - Pág. 1/25). 

Impugnação à contestação (id. 7375114 - Pág. 1/11). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4620739 

- Pág. 1/7). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro 

superior esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4620678 - Pág. 

1/2), boletim de atendimento médico (id. 4620675 - Pág. 2), bem como pela 
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pericia médica judicial (id. 6749065 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

superior esquerdo, avaliado em 25% de 70% (id. 6749065 - Pág. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25 %; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (20.10.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELDO RODRIGUES RACHID (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000593-13.2017.8.11.0041 AUTOR: THELDO 

RODRIGUES RACHID RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Theldo Rodrigues Rachid, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 19.11.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4596654 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 5846161 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 5846161 - Pág. 2/3) A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 5532060 - Pág. 1/19). 

Impugnação à contestação (id. 8086703 - Pág. 1/19). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Não procede também, a alegação 

de que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Várzea-Grande/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e 

tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não 

faz em nenhum processo judicial em que a competência é relativa, 

limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta 

e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial no membro superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 4587139 - Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 4587315 - Pág. 

1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 5846161 - Pág. 2/3), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (id. 5846161 - Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (superior 

esquerdo), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 
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título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (19.11.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024074-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE DE PAULA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024074-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ARIELE DE 

PAULA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por ARIELE DE PAULA, em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

08.09.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4594237 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 5845197 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 5845197 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 6153409 - Pág. 1/28). É 

a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no “membro estrutura pélvica”. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 4543685 - Pág. 1), boletim de atendimento médico (id. 

4543682 - Pág. 1), bem como pela pericia médica judicial (id. 5845197 - 

Pág. 2/3) estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro estrutura pélvica avaliado em 

10% de 100% (id. 5845197 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA PÉLVICA (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e 

cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e 

cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(08.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 
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ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TRINDADE LOPES (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000400-95.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRA 

TRINDADE LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por SANDRA TRINDADE LOPES, em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 04.05.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4611030 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 6044390 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 6044390 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 5589675 - Pág. 1/21). Impugnação à contestação (id. 

7916182 - Pág. 1/10). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro tornozelo direito. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 4575038 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 

4575038 - Pág. 4/9), bem como pela pericia médica judicial (id. 6044390 - 

Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (tornozelo direito), de 

média repercussão, avaliada em 50% de 25% (id. 6044390 - Pág. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

TORNOZELO DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(04.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 
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incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA GOMES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000712-71.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO DA 

SILVA GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por LEONARDO DA SILVA 

GOMES, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 02.08.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 4610860 - Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

6034115 - Pág. 1/30). Impugnação à contestação (id. 7371257 - Pág. 1/9). 

A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 5841722 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 5841722 - Pág. 

3/4). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4598333 

- Pág. 1/6). Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por ausência 

do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é 

possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. Da mesma forma, a preliminar 

de carência de ação pela ausência de informações no Boletim de 

Ocorrência, não pode prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro 

obrigatório não atendido administrativamente, é assegurado o direito de 

ação, na qual terá a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só 

a invalidez, mas também que essa é resultado do acidente de trânsito. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial nos membros “estrutura torácica e 

mão esquerda”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4598330 - Pág. 1/3), 

boletim de atendimento médico (id. 4598335 - Pág. 1), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 5841722 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

estrutura torácica avaliada em 10% de 100%, e no membro mão esquerda 

avaliado em 50% de 70% (id. 5841722 - Pág. 3/4), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO MÃO ESQUERDA (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(02.08.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 
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após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022961-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE JESUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022961-50.2016.8.11.0041 AUTOR: MARCOS DE 

JESUS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Marcos de Jesus Pereira, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 28.09.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4595182 - Pág. 1/2). A requerida ofereceu 

peça contestatória (id. 5610974 - Pág. 1/23). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 5812100 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 5812100 - Pág. 2/3). Impugnação à contestação (id. 

7912011 - Pág. 1/16). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Não procede também, a alegação 

de que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Várzea-Grande/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e 

tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não 

faz em nenhum processo judicial em que a competência é relativa, 

limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta 

e cola!], como a que ora se afasta. Anoto também que não procede a 

alegação da requerida quanto à ilegibilidade dos documentos pessoais da 

parte autora, posto que os acostados aos autos no id. 4471485 - Pág. 3, 

estão legíveis. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4471494 - Pág. 

1/3) boletim de atendimento médico (id. 4471494 - Pág. 5/16), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 5812100 - Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 5812100 

- Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (superior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (28.09.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023890-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023890-83.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

CONCEICAO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Maria Conceição de Arruda, 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 17.04.2013, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4595656 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6042263 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6042263 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6111178 - Pág. 1/17). 

Impugnação à contestação (id. 7937549 - Pág. 1/11). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto ainda, a preliminar 

de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de 

se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4528718 - Pág. 1) boletim de atendimento médico 

(id. 4528728 - Pág. 1), bem como pela pericia médica judicial (id. 6042263 - 

Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica (id. 6042263 - Pág. 2/3) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

(inferior direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (17.04.2013), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010545-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORIO PEREIRA DE LOIOLA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010545-16.2017.8.11.0041 AUTOR: IZIDORIO 

PEREIRA DE LOIOLA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por IZIDORIO PEREIRA DE LOIOLA, 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 16.02.2017, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 6037749 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 10840617 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 10840617 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9395823 - Pág. 1/20). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 
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necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Além disso, a alegada ausência de 

comprovação da entrega de documentação na via administrativa deve ser 

rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da 

requerida nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por 

ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro joelho direito. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 5884884 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 5884884 - Pág. 

3/6), bem como pela pericia médica judicial (id. 10840617 - Pág. 2/3), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (joelho direito), de média 

repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 10840617 - Pág. 2/3), de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO JOELHO DIREITO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (16.02.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023674-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY SOARES COCHEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023674-88.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCIELLY 

SOARES COCHEK RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Francielly Soares Cochek, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 02.06.2017, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9300463 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10840317 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10840317 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11079817 - Pág. 1/21). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 
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como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 9221525 

- Pág. 1/2). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 9221441 - Pág. 1) 

boletim de atendimento médico (id. 9221495 - Pág. 1/6), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 10840317 - Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 

10840317 - Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (02.06.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007209-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007209-04.2017.8.11.0041 AUTOR: BENEDITO DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos 

em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por BENEDITO DA SILVA, em desfavor de porto seguro 

companhia de SEGUros GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 12.12.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 5492656 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

8436834 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 8436834 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

8043163 - Pág. 1/26). Impugnação à contestação (id. 8195924 - Pág. 1/8). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 5487530 

- Pág. 1/5). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega 

de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Nova Brasilândia/MT. Dessa forma, competia 

ao requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no “membro inferior esquerdo”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 5487513 - Pág. 1/2), boletim de 

atendimento médico (id. 5487517 - Pág. 1/3), bem como pela pericia médica 
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judicial (id. 8436834 - Pág. 2/3) estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo 

avaliado em 75% de 70% (id. 8436834 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(12.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022140-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CARLOS GONCALVES BRASIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022140-46.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRO 

CARLOS GONCALVES BRASIL DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em 

Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Sandro Carlos Gonçalves Brasil de Souza, em desfavor de 

Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 20.05.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4684517 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6780298 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6780298 - Pág. 3/4). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6663527 - Pág. 1/26). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Não procede também, a 

alegação de que a juntada de “comprovante de residência em nome de 

terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local 

da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo 

certo que, na própria procuração, o autor declarou residir em Campo Novo 

do Parecis/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo 

oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em 

nenhum processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a 

arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como 

a que ora se afasta. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

ausência de requerimento administrativo, haja vista que a negativa 

administrativa encontra-se acostada aos autos. Além disso, a alegada 

ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. 2.2 Mérito. Narra a 

inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando 

invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4322687 - Pág. 1) boletim de atendimento médico 

(id. 4322678 - Pág. 1), bem como pela pericia médica judicial (id. 6780298 - 

Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica (id. 6780298 - Pág. 3/4) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

(inferior direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (20.05.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
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CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021639-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MARCIANO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021639-92.2016.8.11.0041 AUTOR: JOSE ROBERTO 

MARCIANO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por José Roberto Marciano 

da Silva, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

06.11.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4814010 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6803151 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6803151 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 7260975 - Pág. 1/21). 

Impugnação à contestação (id. 8002455 - Pág. 1/20). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, pois, na hipótese em apreciação, o processo encontra-se 

em fase avançada, inclusive com realização de prova pericial, não se 

revelando adequada a sua extinção sem resolução do mérito. Afasto 

ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma 

vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação 

do grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4282235 - Pág. 1), 

boletim de atendimento médico (id. 4282230 - Pág. 1), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6803151 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 6803151 - 

Pág. 3/4) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (06.11.2016,), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004801-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004801-40.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO 

FERNANDES RIBAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Mauricio Fernandes 

Ribas, em desfavor de Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

21.11.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5021011 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7908306 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 7908306 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 7997982 - Pág. 1/21). 

Impugnação à contestação (id. 8170625 - Pág. 1/11). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida (id. 4903893 - Pág. 1/6). 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial nos membros “inferior esquerdo e estrutura crânio 

facial”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4903913 - Pág. 1/2) 

boletim de atendimento médico (id. 4903919 - Pág. 1/3), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 7908306 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 7908306 - 

Pág. 3/4) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, e no membro (estrutura 

crânio facial), de repercussão média, avaliada em 50% de 100%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 50% (C) = R$ 6.750,00 (seis 

mil, setecentos e cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco 

reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a 

correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (21.11.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sbre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO SOARES (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000954-30.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

APARECIDO SOARES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por João Aparecido Soares, 

em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 25.12.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4620359 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6727509 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6727509 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6112347 - Pág. 1). Impugnação 

à contestação (id. 6867149 - Pág. 1/20) É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Afasto ainda, a preliminar de 

carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se 

tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4614982 - Pág. 6) boletim de atendimento médico 

(id. 4614982 - Pág. 9), bem como pela pericia médica judicial (id. 6727509 - 

Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica (id. 6727509 - Pág. 2/3) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

(inferior direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 
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indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (25.12.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003744-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO CAVALINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003744-84.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO 

APARECIDO CAVALINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por ROBERTO APARECIDO 

CAVALINI, em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 05.12.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4841270 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7994527 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 7994527 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6709252 - Pág. 1/26). 

Impugnação à contestação (id. 8676722 - Pág. 1/10). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4832055 

- Pág. 17/19). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Rondonópolis/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro joelho esquerdo. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4832055 - Pág. 11/12), boletim de 

atendimento médico (id. 4832055 - Pág. 13/16), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 7994527 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (joelho esquerdo), de média repercussão, avaliada em 75% de 

25% (id. 7994527 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO JOELHO ESQUERDO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 
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cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(05.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022370-54.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022370-54.2017.8.11.0041 AUTOR: STHEFANNY 

QUINTEIRO CARDOSO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Dpvat proposta por Sthefanny Quintero Cardoso, em desfavor de 

Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A. Durante o 

regular trâmite do feito, constata a ausência de prévio requerimento 

administrativo, restou determinada a intimação da parte autora para sanar 

o vício, sob pena de extinção do processo (id. 9232613 - Pág. 1/2). 

Regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico - DJE), a parte 

autora deixou corrigir os defeitos (id. 10839981 - Pág. 1). É o breve relato. 

DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda 

dos defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 320 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de 

devidamente intimado, o causídico da parte autora não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, 

ambos do referido Diploma Processual. Com efeito, no julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Anota-se, outrossim, que desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se 

refere a presente sentença se funda no descumprimento do despacho 

que determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 
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conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003738-77.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEBSON LUIS 

VICENCIO DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por CLEBSON LUIS VICENCIO DA 

CRUZ, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

03.12.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4841066 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7361314 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 7361314 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 8116560 - Pág. 1/30). 

Impugnação à contestação (id. 8124288 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4832002 

- Pág. 31). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Varzéa Grande/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro estrutura crânio facial”. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4832002 - Pág. 11/12), boletim de 

atendimento médico (id. 4832002 - Pág. 13/30), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 7361314 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

estrutura crânio facial avaliado em 25% de 100% (id. 7361314 - Pág. 3/4), 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 

25% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(03.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017822-20.2016.8.11.0041 AUTOR: ELIESER DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos 

em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ELIESER DA SILVA, em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 15.06.2015, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 3259177 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 4960647 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 4960647 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 4855147 - Pág. 1/25). 

Impugnação à contestação (id. 5919924 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 3252252 

- Pág. 15). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Várzea Grande/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro tornozelo esquerdo. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 3252252 - Pág. 11/12), boletim de 

atendimento médico (id. 3252252 - Pág. 12/14), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 4960647 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (tornozelo esquerdo), de média repercussão, avaliada em 75% de 

25% (id. 4960647 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO TORNOZELO ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (15.06.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002651-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO APARECIDO VERHALEN (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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APARECIDO VERHALEN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por ERNESTO APARECIDO 

VERHALEN, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

18.08.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4733863 - 

Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 6711625 - Pág. 

1/26). Impugnação à contestação (id. 9689803 - Pág. 1/14). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 6750332 - Pág. 1). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 6750332 - Pág. 2/3). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro “estrutura torácica”. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4733111 - Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 4733172 - Pág. 1/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 

6750332 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro estrutura torácica 

avaliada em 50% de 100% (id. 6750332 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 50% (C) = R$ 6.750,00 (seis 

mil, setecentos e cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (18.08.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 

19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007005-57.2017.8.11.0041 AUTOR: LURDES DA 

SILVA DOS ANJOS, TATIELE DIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAISL L Vistos em Correição. 1. Relatório. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Tatiele Dias 

da Silva, representada por sua genitora Lourdes da Silva dos Anjos, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 16.01.2017, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5478874 - Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 8280901 - Pág. 1/25). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 8313090 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 8313090 - Pág. 4/5). 

Impugnação à contestação (id. 8676381 - Pág. 1/10). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 5338319 

- Pág. 34). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 5338319 - Pág. 

12/13) boletim de atendimento médico (id. 5338319 - Pág. 14/33), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 8313090 - Pág. 4/5), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (id. 8313090 - Pág. 4/5) concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (superior 

esquerdo), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 
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sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (16.01.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000343-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS COELHO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000343-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS 

COELHO PASSOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por MARCOS COELHOS PASSOS, 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 08.08.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4596503 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 5829734 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 5829734 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 6116526 - Pág. 1/16). Impugnação à contestação (id. 

6784225 - Pág. 1/4). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Não procede também, a 

alegação de que a juntada de “comprovante de residência em nome de 

terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local 

da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo 

certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Tangará da 

Serra/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo 

oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em 

nenhum processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a 

arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como 

a que ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima 

de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no 

membro joelho direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4570079 - Pág. 

1/3), boletim de atendimento médico (id. 4570085 - Pág. 1/2), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 5829734 - Pág. 3/4), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

incompleta no membro (joelho direito), de média repercussão, avaliada em 

75% de 25% (id. 5829734 - Pág. 3/4), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO JOELHO DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(08.08.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, 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 
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SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017855-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017855-10.2016.8.11.0041 AUTOR: LAIANE FERRAZ 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos em 

Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por LAIANE FERRAZ, em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 17.05.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 3285076 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 4696188 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 4696188 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 4896834 - Pág. 1/23). É 

a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 3252618 

- Pág. 23). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de 

documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo 

dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 

1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 

Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do 

IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de 

provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 

1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no 

membro joelho direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 3252618 - Pág. 

9/10), boletim de atendimento médico (id. 3252618 - Pág. 11/22), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 4696188 - Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

incompleta no membro (joelho direito), de média repercussão, avaliada em 

75% de 25% (id. 4696188 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO JOELHO DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(17.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 
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equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014617-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014617-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ALESSANDRA DOS SANTOS MUNIZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos em correição. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por 

Alessandra dos Santos Muniz em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. No id. 10070124 - Pág. 1, restou determinada a intimação 

da parte autora para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento. 

Todavia, consoante certificado no id. 10863091 - Pág. 1, a parte autora 

deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o 

breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022979-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022979-71.2016.8.11.0041 AUTOR: AUGUSTO 

RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Augusto Ribeiro dos Santos, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 19.09.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4595526 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 5896783 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 5896783 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 5864684 - Pág. 1/28). 

Impugnação à contestação (id. 6838127 - Pág. 1/17). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Afasto ainda, a preliminar de 

carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se 

tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 159 de 414



extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro “inferior esquerdo”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4472413 - Pág. 1/2) boletim de 

atendimento médico (id. 4472416 - Pág. 1/7), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 5896783 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 5896783 - Pág. 2/3) concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

incompleta no membro (inferior esquerdo), de repercussão média, avaliada 

em 50% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. 

Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º 

da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(19.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019875-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019875-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GENILDO 

MARCELINO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em correição. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por Genildo Marcelino da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. No id. 10072080 

- Pág. 1, restou determinada a intimação da parte autora para emendar a 

petição inicial, sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado 

no id. 10863040 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 
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advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001097-19.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRA 

REGINA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por SANDRA REGINA DE SOUZA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 13.11.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4627434 - Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 5865292 - Pág. 1/24). 

Impugnação à contestação (id. 6045552 - Pág. 1/8). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 6727432 - Pág. 1). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 6727432 - Pág. 2/3). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 4624229 

- Pág. 7). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente 

de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro “punho 

esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4624229 - Pág. 6/7), 

boletim de atendimento médico (id. 4624229 - Pág. 8/12), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6727432 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

punho esquerdo avaliado em 50% de 25% (id. 6727432 - Pág. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (13.11.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018517-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CLINTON TEIXEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018517-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FABIANO 

CLINTON TEIXEIRA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS L Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por Fabiano Clinton 

Teixeira da Cruz em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. No id. 10071947 - Pág. 1, restou determinada a intimação da parte 

autora para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento. Todavia, 
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consoante certificado no id. 10863841 - Pág. 1, a parte autora deixou de 

atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. 

DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda 

dos defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 320 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de 

devidamente intimado, o causídico da parte autora não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, 

ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016623-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIUSCIA LAURA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016623-26.2017.8.11.0041 AUTOR: KATHIUSCIA 

LAURA DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em correição. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Kathiuscia Laura da Rocha em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. No id. 10071533 - Pág. 1, 

restou determinada a intimação da parte autora para emendar a petição 

inicial, sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado no id. 

10863780 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014696-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014696-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADALTO 

DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em correição. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Adalto de Moraes em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. No id. 10071353 - Pág. 1, restou 

determinada a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, 

sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado no id. 
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10863473 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028328-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. L. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028328-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL 

VIEIRA LOPES DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Daniel Vieira Lopes de Lima menor 

impúbere, representado por sua genitora Marli Vieira Lopes em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. No id. 10044791 - Pág. 1, 

restou determinada a intimação da parte autora para emendar a petição 

inicial, sob pena de extinção do feito. Todavia, consoante certificado no id. 

11001834 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028273-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028273-70.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE ALVES 

CORDEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por José Alves Cordeiro, em desfavor de 
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Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 11.05.2017, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi realizada perícia, para fins 

de conciliação, cujo laudo se encontra (id. 11120663 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

11055182 - Pág. 1/20). É a síntese. 1. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, anoto que cabível o 

julgamento antecipado da presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que não há, in casu, a necessidade de 

dilação probatória, na medida em que os documentos juntados aos autos 

são suficientes para o deslinde do feito. 2.1 Preliminar A preliminar de 

carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de pagamento 

da cobertura em sede administrativa, merece acolhida, pois ficou 

comprovado que a requerida efetuou o pagamento integral da indenização 

securitária a parte autora, no âmbito administrativo. Pois bem. O 

requerente narra na inicial que foi vítima de acidente de trânsito em 

11.05.2017, o qual resultou na invalidez parcial permanente de membro pé 

direito. Anota também que, em decorrência desse acidente, recebeu 

administrativamente indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos). É evidente que, 

tratando-se de ação cujo objeto é o recebimento de diferença do valor da 

indenização paga administrativamente, não há controvérsia quanto ao 

nexo de causalidade entre o acidente causado e os danos [lesões] 

suportados pelo autor [art. 5º da Lei n.º 6.194/74]. A questão de fato 

controvertida liga-se à natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica judicial realizada 

concluiu pela existência de sequela em membro pé direito da vítima, com 

redução da capacidade funcional de 25% (id. 11120663 - Pág. 2/3). Desse 

modo, havendo perda completa de um do membro pé, terá a vítima direito a 

50% do valor limite da indenização (13.500,00 x 0,50 = R$ 6.750,00), 

sendo esse valor reduzido ao patamar de 25%, diante da incapacidade 

atestada pela perícia (R$ 6.750,00 x 0,25 = R$ 1.687,50), nos termo do 

que dispõe o art. 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n.º 6.194/74. Nesse 

diapasão, o valor pago administrativamente é idêntico ao aferido na perícia 

do mutirão da conciliação no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não havendo a possibilidade de 

que este valor seja maior daquele já efetivamente pago, mesmo acrescido 

dos consectários legais que acompanham a evolução da dívida. Com 

efeito, inexistindo saldo indenizatório que autorize o manejo da via judicial, 

entendo que o caminhar natural resulta na improcedência da ação. 2. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que 

inexiste saldo a receber a título de indenização securitária (DPVAT). 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017173-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ESPIRITO SANTO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017173-21.2017.8.11.0041 AUTOR: THIAGO 

ESPIRITO SANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Thiago Espirito Santo em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 13.03.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 8275849 - Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 10246712 - Pág. 1/21). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10107379 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10107379 - Pág. 

2/3). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 8209148 

- Pág. 1). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de 

documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo 

dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 

1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 

Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do 

IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de 

provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 

1º, da Lei de regência. Da mesma forma, a preliminar de carência de ação 

pela ausência do Boletim de Ocorrência, não pode prosperar, haja vista 

que, ao beneficiário do seguro obrigatório não atendido 

administrativamente, é assegurado o direito de ação, na qual terá a 

possibilidade de produzir prova e demonstrar não só a invalidez, mas 

também que essa é resultado do acidente de trânsito. 2.2 Mérito. Narra a 

inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando 

invalidez permanente parcial no membro superior esquerdo. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio 

boletim de atendimento médico (id. 7975444 - Pág. 2/ 3), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 10107379 - Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 

10107379 - Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (superior esquerdo), 

de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 
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condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (13.03.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000012-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEZILTO SILVA ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000012-95.2017.8.11.0041 AUTOR: ADEZILTO SILVA 

ALVES DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por ADEZILDO SILVA 

ALVES DE LIMA, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 01.06.2015, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 4596107 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 5846128 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 5846128 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 6046849 - Pág. 1/13). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. Afasto ainda, a preliminar de 

carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se 

tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro superior direito”. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4550277 - Pág. 1), boletim de atendimento 

médico (id. 4550277 - Pág. 5/10), bem como pela pericia médica judicial (id. 

5846128 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro superior direito, 

avaliado em 50% de 70% (id. 5846128 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, a Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT, entretanto, a requerente já 

recebeu administrativamente o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos). Assim, a Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa 

e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (01.06.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 
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CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001408-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001408-10.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIO 

TAVARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por MARIO TAVARES, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 20.09.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4671681 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 6695700 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 6695700 - Pág. 2/3). A requerida compareceu na 

audiência de conciliação, saiu devidamente intimada para apresentar 

contestação, entretanto, não se manifestou. É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Revelia da Requerida 

Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o prazo para contestar, 

como certificado no id. 10743403 - Pág. 1. O art.344 do CPC dispõe: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Deste modo, 

DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados 

pelos requerentes. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima 

de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro 

superior direito”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4636265 - Pág. 8/11), 

boletim de atendimento médico (id. 4636265 - Pág. 13/16), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6695700 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

superior direito, avaliado em 50% de 70% (id. 6695700 - Pág. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais). Assim, a Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (20.09.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025545-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KASSIA SANTIAGO 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025545-56.2017.8.11.0041 AUTOR: NATHALIA 

KASSIA SANTIAGO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 
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de Cobrança de Seguro DPVAT movida por NATHALIA KASSIA 

SANTIAGO DA SILVA, em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

15.06.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9581684 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10853734 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10853734 - 

Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 10985995 - Pág. 

1/25). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 9502956 

- Pág. 5/7). Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Várzea Grande/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro joelho direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 9502956 - Pág. 1/4), boletim de atendimento 

médico (id. 9502953 - Pág. 1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10853734 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (joelho 

direito), de média repercussão, avaliada em 50% de 25% (id. 10853734 - 

Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO JOELHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(15.06.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004164-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004164-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RONALDO 

ADRIANO SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por RONALDO ADRIANO 

SOARES, em desfavor de porto seguro companhia de SEGUros GERAIS, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 27.02.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação, cujo laudo se encontra (id. 7358833 - 

Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória com documentos 

inclusos (id. 8138832 - Pág. 1/14). É a síntese. 1. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, anoto 

que cabível o julgamento antecipado da presente lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que não há, in casu, a 

necessidade de dilação probatória, na medida em que os documentos 

juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. 2.1 Preliminar 

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 
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sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto ainda, a preliminar 

de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de 

se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. A 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, merece acolhida, pois 

ficou comprovado que a requerida efetuou o pagamento integral da 

indenização securitária a parte autora, no âmbito administrativo. Pois bem. 

O requerente narra na inicial que foi vítima de acidente de trânsito em 

27.02.2016, o qual resultou na invalidez parcial permanente de membro 

superior esquerdo. Anota também que, em decorrência desse acidente, 

recebeu administrativamente indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). É evidente 

que, tratando-se de ação cujo objeto é o recebimento de diferença do 

valor da indenização paga administrativamente, não há controvérsia 

quanto ao nexo de causalidade entre o acidente causado e os danos 

[lesões] suportados pelo autor [art. 5º da Lei n.º 6.194/74]. A questão de 

fato controvertida liga-se à natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica judicial realizada 

concluiu pela existência de sequela em membro superior esquerdo da 

vítima, com redução da capacidade funcional de 25% (id. 7358833 - Pág. 

2/3). Desse modo, havendo perda completa de um dos membro superior 

esquerdo, terá a vítima direito a 100% do valor limite da indenização 

(13.500,00 x 0,70 = R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), sendo esse valor reduzido ao patamar de 25%, diante da 

incapacidade atestada pela perícia (R$ 13.500,00 x 0,25 = R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), nos 

termo do que dispõe o art. 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n.º 6.194/74. Nesse 

diapasão, o valor pago administrativamente é idêntico ao aferido na perícia 

do mutirão da conciliação no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), não havendo a possibilidade 

de que este valor seja maior daquele já efetivamente pago, mesmo 

acrescido dos consectários legais que acompanham a evolução da dívida. 

Com efeito, inexistindo saldo indenizatório que autorize o manejo da via 

judicial, entendo que o caminhar natural resulta na improcedência da ação. 

2. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que 

inexiste saldo a receber a título de indenização securitária (DPVAT). 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 20 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017862-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REFFATTI (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017862-02.2016.8.11.0041 AUTOR: MARCELO 

REFFATTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Marcelo Reffatti, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 11.05.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 3285101 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

4695067 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 4695067 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

4860793 - Pág. 1/25). Impugnação à contestação (id. 7112116 - Pág. 1/8). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 3253015 

- Pág. 1). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente 

de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro “inferior 

esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 3253013 - Pág. 5/6) 

boletim de atendimento médico (id. 3253013 - Pág. 8), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 4695067 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 4695067 - 

Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (11.05.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 
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APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016112-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANO FRANCISCO DE ALQUINO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034932-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO AGUIAR CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE AGUIAR CAMPOS OAB - 340.042.971-68 

(PROCURADOR)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034932-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

DA CONCEICAO AGUIAR CAMPOS PROCURADOR: MARIA CRISTINA DE 

AGUIAR CAMPOS REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019069-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019069-36.2016.8.11.0041 AUTOR: REGINALDO 

DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 

15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018975-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018975-54.2017.8.11.0041 AUTOR: CALEB 

VIEIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002650-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002650-04.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

CESAR NORBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005614-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BARDAIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005614-33.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANDRE LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA RÉU: PAULO HENRIQUE 

BARDAIO Vistos etc. Cuida-se de IMISSÃO NA POSSE c/c TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, proposta por ANDRÉ LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA em 

desfavor de PAULO HENRIQUE BARDAIO, devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, o autor narra ter adquirido o imóvel localizado à Rua 08, 

nº 16, lote 16, quadra 14, loteamento residencial e comercial Altos do 

Coxipó II em Cuiabá, por meio de leilão. Explana que efetivou a inscrição 

em seu nome e averbação junto ao Cartório do 5° Ofício de Registro de 

Imóveis, contudo, o antigo proprietário se recusa a sair do imóvel . Requer 

o deferimento de tutela de evidencia para que seja imitido na posse do 

imóvel, inclusive com ajuda policial. Com a inicial juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Conforme consignado, de IMISSÃO NA POSSE c/c 

TUTELA DE EVIDÊNCIA, proposta por ANDRÉ LUIZ RODI PAES DE 

ALMEIDA em desfavor de PAULO HENRIQUE BARDAIO. Sobre o instituto 

da tutela de evidência, Fredie Didier Jr. leciona que é necessária a 

demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, 

tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311, 

CPC. Nesse interim, o art. 311 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da medida, vejamos: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Assim, o deferimento da tutela de 

evidência independe da demonstração de perigo, sendo necessário 

apenas o preenchimento dos pressupostos exigidos no códex. No caso 

em apreço, depreende-se dos autos que o requerente fundamenta o 

pedido nos incisos II e IV do art. 311, CPC, no entanto tal pedido não deve 

prosperar, ante o não preenchimento dos requisitos para a concessão da 

tutela vindicada. Consoante entendimento doutrinário, o art. 311, II, CPC 

garante a concessão da tutela de evidência quando as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, 

portanto, será admitida mediante o preenchimento de dois pressupostos – 

existência de prova das alegações de fato, que deve ser documental ou 

documentada bem como de fato gerador do direito e a probabilidade de 

acolhimento da pretensão processual, ou seja, fundamentação em tese 

jurídica já firmada em precedente obrigatório, tais requisitos não estão 

configurados, uma vez que a preposição “e” indica a somatória dos 

pressupostos exigidos. Por sua vez, o inciso IV do mesmo artigo, admite a 

prestação da tutela de evidencia quando a petição inicial for instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso em 

apreço não foi dado direito de defesa do requerido, portanto, não há nos 

autos manifestação do mesmo para analise de não existência de prova 

oposta pelo requerido capaz de gerar duvidas. No mais, nota-se que a 

matrícula ainda não se encontra registrada em nome do autor, em que 

pese a escritura de compra e venda. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, INDEFIRO a 

concessão da tutela de evidência por não estarem presentes os quesitos 

necessários ao deferimento da medida. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 

08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016718-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016718-56.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

VILELA DE FREITAS RÉU: JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037155-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAAL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037155-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

GRAAL TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 de 

março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009648-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO CAIXETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE NEVES DA CRUZ (RÉU)

JANAINA DE ABREU LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586/O-O (ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 170 de 414



ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1009648-85.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURO 

ANTONIO CAIXETA RÉU: JANAINA DE ABREU LIMA, VILSON JOSE NEVES 

DA CRUZ IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao 

processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou 

efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento do 

mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033913-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. E. D. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. C. D. S. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033913-54.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WENDYOMAR ENEDINO DE SOUZA GALDINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029087-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MIRANDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029087-82.2017.8.11.0041 AUTOR: WALTER 

MIRANDA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

requerida para especificar as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030840-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DA SILVA PINHEIRO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030840-74.2017.8.11.0041 AUTOR: NAIR DA 

SILVA PINHEIRO LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 

de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021900-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MENDES DE ALMEIDA FILHO (AUTOR)

I. A. L. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021900-23.2017.8.11.0041 AUTOR: IVAN 

APARECIDO LOPES DE ALMEIDA, LUIS MENDES DE ALMEIDA FILHO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029144-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MOREIRA DA SILVA (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029144-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SIDINEI 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029594-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BARBOSA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029594-43.2017.8.11.0041 AUTOR: ODAIR 

BARBOSA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 
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realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 

de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029547-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029547-69.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ARIANE CONCEICAO DINIZ REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030738-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030738-52.2017.8.11.0041 AUTOR: DOUGLAS 

GONCALVES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032189-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032189-15.2017.8.11.0041 AUTOR: EDVAN 

DAMIAO PEREIRA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032134-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DAMIAO SOBRINHO (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032134-64.2017.8.11.0041 AUTOR: JORGE 

DAMIAO SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008101-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008101-10.2017.8.11.0041 AUTOR: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034840-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034840-20.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO DA 

SILVA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036839-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036839-08.2017.8.11.0041 AUTOR: GENILSON 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de março 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036806-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DO NASCIMENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036806-18.2017.8.11.0041 AUTOR: ALZIRA DO 

NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias Cuiabá - MT, 20 de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905120 Nr: 33642-67.2014.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES MEIRA DA COSTA, DILSON 

CARREIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BRAGA NETO, KÁSSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS AOS AUTOS: LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO; ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA); 

CERTIDÃO ATUALIZADA DE INTEIRO TEOR E ÔNUS DO IMÓVEL, 

MEMORIAL DESCRITIVO E CROQUI DE LOCALIZAÇÃO. JUNTAMENTE COM 

TAIS DOCUMENTOS DEVE A PARTE TRAZER NO BALCÃO DA 

SECRETARIA CÓPIA DOS MESMOS, PARA SER ENVIADA À 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO NO 

OFÍCIO JUNTADO ÀS FOLHAS 107 DOS AUTOS. SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 741461 Nr: 38273-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:16120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165228 Nr: 38031-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->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 FERREIRA CARVALHO FILHO, ZANETE MOTA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO ELIAS MARIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Trata-se de Ação de demarcação de Terras resultante 

de contrato de compra e venda da área objeto da presente demanda, em 

que os Requerentes e Requeridos conjuntamente adquiriram o referido 

imóvel, visando à correta demarcação das áreas de cada uma das partes, 

diante da ausência de cercas dividindo corretamente a propriedade.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Considerando que houve interposição de 

agravo de instrumento pela parte autora face a decisão que indeferiu a 

justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso proveu o 

recurso, recebo a presente demanda na forma do art. 574 e seguintes do 

CPC.De inicio, cumpre esclarecer que a parte autora não nomeou os 

confinantes na inicial, assim, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 

dias, informar nos autos a existência de confinantes da linha demarcada 

e, sendo positivo que os nomeie, conforme previsto do art. 574 do CPC.Em 

seguida, DETERMINO a citação pessoal dos confinantes eventualmente 

nominados para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.Adiante, 

CITE-SE a parte requerida para querendo, apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 576 do CPC.PUBLIQUE-SE EDITAL, 

com prazo de 30 dias, conforme determina o art. 576 c/c 259, III do CPC, a 

fim de dar ciência a eventuais interessados incertos e desconhecidos 

acerca da existência da presente demanda.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Nome e cargo do digitador: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.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1043694 Nr: 43311-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO WHASHINGTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte executada pra indicar os dados 

bancários completos para a expedição de alvará, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917033 Nr: 41452-93.2014.811.0041
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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: EVANIL DELGADO PEREIRA

 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: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para apresentar o 

comprovante correto referente aos honorários periciais, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349766 Nr: 20117-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CRESTANI, ZELI PIASSA CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Considerando a informação do departamento da conta única do TJMT fls. 

163, impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340032 Nr: 10348-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL PETRÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMECIR CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ANTÔNIO 

IGNÁCIO FERREIRA RIBAS, para devolução dos autos nº 

10348-93.2008.811.0041, Protocolo 340032, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004898-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que o documento apresentado ainda está ilegível, 

assim, intime-se a parte autora para apresentar o extrato original que 

comprova a restrição, podendo ser retirado na sede da CDL Cuiabá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de possível indeferimento do pedido 

de tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002426-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002426-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEUTON PEREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova 

pericial postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que 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 e 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. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. Com efeito: “[...] 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 
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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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006858-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006858-94.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/06/2018, às 

09h45min 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, 19 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006274-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BLEMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. 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 iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006271-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006303-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. 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 iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006563-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CANSANCAO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/05/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022291-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DELARMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE MARCELO DE MELO BOSSAN (EXECUTADO)

LUANA APARECIDA SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para se manifestar 

sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo 

endereço para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007910-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014210-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO COELHO DA NATIVIDADE (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033228-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005340-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO PERES - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011981-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIR LIMA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021215-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLEN DA ROSA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007909-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022640-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010574-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERONCIO DA SILVA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003741-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE SILVA AGUELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1008831-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DE ASSUNCAO (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: 1006235-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PROCOPIO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1015489-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024938-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1024807-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1012310-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009202-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 177 de 414



MARILUCE DA SILVA MOURA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1014633-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTHON JOAO MORAES DE SOUZA (AUTOR)

VIVIANE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024099-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

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: 1016756-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024189-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAMARGO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026547-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLLY PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018262-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BORGES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024817-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

T. V. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161558 Nr: 36599-70.2016.811.0041

 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: JUCÉLIA CECILIA DE BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código 1161558

Vistos em correição.
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O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificar sentença que lhe foi desfavorável ao 

embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.112/116, mantendo intacta a sentença de fls. 110/111v.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1268881 Nr: 27300-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA PEREIRA ASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Visto.

 Quanto à caução ofertada, intime-se a parte autora para apresentar cópia 

atualizada do imóvel matriculado sob n. 16.051, já que a colacionada é de 

12/05/1997 (fls. 209/210), no prazo de quinze dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 338239 Nr: 1930-94.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021/MT

 Visto.

 Primeiramente, quanto à alegação do devedor acerca da cessão de 

crédito (fls. 159/161), verifica-se que ele foi devidamente intimado para se 

manifestar sobre a mesma (fl. 129), mas quedou-se inerte. Por isso, em 

razão da preclusão deixo de apreciar tal alegação.

 No mais, observa-se que ambas as partes pugnam pela realização de 

nova avaliação no imóvel penhorado (fls. 161 e 349), assim, nomeio como 

perito avaliador o Sr. Miguel José Kalix Ferro, corretor de imóveis, CRECI 

2.651, podendo ser contatado pelos telefones (65) 98123-0004 / 

3023-0004, independente de compromisso (art. 466, do CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

05 (cinco), após, intimem-se as partes para depositá-los, também no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 A seguir intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

15 (quinze) dias, após intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

mesmo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 E considerando que o imóvel aqui penhorado também serve de garantia 

nos processos de códigos 75672 e 350694, e que a avaliação poderá ser 

aproveitada, em respeito aos princípios da economia processual e 

celeridade, defiro o pedido do exequente e determino o apensamento aos 

referidos processos.

 Defiro ainda o pedido do exequente para remessa dos autos à contadoria 

judicial, após o início da realização da perícia. Com a apresentação do 

cálculo, as partes deverão se manifestar em cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 4485-79.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Frederico, BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A - SOB INTERVENÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3449/MT, FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - 

OAB:15021/MT

 Visto.

 Primeiramente, quanto à alegação do devedor acerca da cessão de 

crédito, requerendo o reconhecimento de que na verdade houve 

sub-rogação legal (fls. 265/267), convém registrar que as partes são 

livres para pactuar tal instrumento acerca da dívida aqui executada, além 

disso, tal discussão deve ser levantada em via própria e não nesta 

demanda.

 No mais, quanto ao pedido do devedor acerca de nova avaliação (fls. 

393/399), já foi determinada sua realização no processo de código 

338239, assim, em respeito aos princípios da economia processual e 

celeridade, aguarde-se a finalização da citada perícia.

 Determino ainda a remessa dos autos à contadoria judicial para 

elaboração do valor da dívida. Com a apresentação do cálculo, as partes 

deverão se manifestar em cinco dias.

 Após, proceda-se ao apensamento ao processo de código 338239.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164618 Nr: 37780-09.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE RUI CARLOS DOS SANTOS KOBI, THOMAZ 

HUDSON DA SILVA KOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 

Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 3/4/2018, às 8:00 

horas, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados na 

propriedade do requerente, localizada na Rua 21, Quadra 34, Casa 18, 

Bairro CPA III, Setor 5, Cuiabá/MT, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte interessada.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 6472-19.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, JOEL CÉSAR FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-BMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, 

2º, do código de processo civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá,09 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884986 Nr: 19844-39.2014.811.0041

 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: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHAES - OAB:OAB/MT 6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Reivindicatória de Imóvel com Pedido de Antecipação da Tutela para 

confirmar a antecipação da tutela deferida às fls. 117/118 que determinou 

a desocupação e imissão do autor na posse do imóvel localizado na 

Avenida Quatro, quadra 114, nº 13, Parque Cuiabá, nesta capital, 

matriculado sob o n. 43.725.Condeno a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de aluguel mensal, pela 

ocupação do imóvel de moradia, a contar da data da intimação da 

requerida para desocupar voluntariamente o imóvel, que aconteceu em 

6.11.2015 (fl. 136), até a desocupação definitiva.Condeno a requerida, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, 

com fundamento no artigo 85 §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita e suspendo o 

pagamento.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após 

as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929675 Nr: 49120-18.2014.811.0041

 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: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGURO AUTO/BRASILVEÍCULOS CIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Liminar 

promovida por Simone Alice de Oliveira Batista em desfavor de BB Seguro 

Auto Brasil Veículos Companhia de Seguros, para condenar esta ao 

pagamento de danos morais experimentados pela autora, que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação. Considerando que a parte ré ensejou a 

propositura da presente demanda, tendo o autor recorrido ao Judiciário 

para ver resguardado o seu direito, cabível a aplicação do principio da 

causalidade, para condenar a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º Novo 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885218 Nr: 20014-11.2014.811.0041

 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: MTM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS, VILMA 

DAS GRAÇAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILLVA 

CRUZ - OAB:19

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Reivindicatória 

com Pedido de Tutela Antecipada promovida por MTM Construções Ltda 

em desfavor de Cristiane Gonçalves de Campos e Vilma das Graças 

Gonçalves.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 950216 Nr: 60614-74.2014.811.0041

 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: ENY RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Reclamação c/c 

Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização Por Danos Morais promovida 

por Eny Ribeiro Soares em desfavor de Rede Cemat – Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A.Revogo a liminar deferida às fls. 20/21.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita e suspendo o 

pagamento. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893749 Nr: 25735-41.2014.811.0041

 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: DÓRIS DE FIGUEIREDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 
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S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, MÁRIO BENJAMIM BATISTA JÚNIOR - OAB:10.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para:1) Declarar a inexigibilidade do valor constante das fatura 

dezembro/2012, janeiro/2013 e fevereiro/2013, contudo para que não 

ocorra o enriquecimento ilícito pela autora, considerando que utilizou do 

serviço fornecido, faculto a requerida a emissão das faturas dos meses 

de dezembro/2012, janeiro/2013 e fevereiro/2013, pela média de consumo 

nos termos do art. 130, III da Resolução 414/10, da Aneel;2)Condenar a ré 

a indenizar os danos morais causados a autora, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso.Condeno a 

requerida ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-seCuiabá, 19 de março de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 834290 Nr: 39650-94.2013.811.0041

 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: JADLA ARIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA, MARCONDES 

PAIVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida Hospital Santa Helena a, no prazo de 5 dias, 

juntar aos autos o comprovante de pagamento do valor remanescente dos 

honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012108 Nr: 28439-90.2015.811.0041

 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: JOÃO DONIZETE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1012108

Vistos em correição.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificar sentença que foi desfavorável ao 

Embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

117/122, mantendo intacta a sentença de fls. 115/116v.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794018 Nr: 322-60.2013.811.0041

 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: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALVES DA SILVA, GRASIANE 

APARECIDA CONCEIÇÃO SILVA, OSNI PROENÇA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, com base no artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios interpostos por Grasiane 

Aparecida Conceição Silva em desfavor de Instituto Cuiabano de 

Educação – ICE.Converto a decisão inicial mandamental em título executivo 

judicial, bem como, o mandado inicial em mandado executivo, condenando 

a requerida Grasiane Aparecida Conceição Silva ao pagamento do valor 

original de R$ 3.278,00 (três mil, duzentos e setenta e oito reais), que 

deverá ser corrigido pelo INPC, multa de 2% (dois por cento) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento das 

mensalidades, servindo esta sentença como título executivo 

judicial.Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito apurado, nos termos dos artigos 85, § 2º do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita o pagamento ficará suspenso.Transitada em julgado, intime-se o 

embargado a apresentar o cálculo do débito, em dez (10) dias, 

prosseguindo-se na forma do artigo 702 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811475 Nr: 17970-53.2013.811.0041

 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: ARNALDO FERREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FENANDA MARTINS DE FARIAS - 

OAB:13523, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VILMA RIBEIRO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 17970-53.2013.811.0041, Protocolo 

811475, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173669 Nr: 41607-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL PROGRESSO LTDA, 

MÁRCIO SCHMAEDECKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAT ENGENHARIA LTDA, RICHARD 

SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA, ANA LÚCIA BODNAR MASSAD 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ANTONIO 

IGNACIO FERREIRA RIBAS, para devolução dos autos nº 

41607-28.2016.811.0041, Protocolo 1173669, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147235 Nr: 30513-83.2016.811.0041

 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: VALMIR RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1147235

Vistos em correição.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificar sentença que lhe foi desfavorável.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.113/116, mantendo intacta a sentença de fls. 111/112v.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de março de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1199513 Nr: 4549-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO SILVEIRA BARBOSA, TGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brendo Ivan Barbosa Demetri 

Silva - OAB:19.083/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6.197, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8.058/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT

 Visto.

 Verifica-se que na publicação do despacho de fl. 156 não constou os 

nomes dos advogados relacionados na petição de fl. 110 – item e (fl. 158), 

assim, determino a correção do cadastro dos patronos do executado e 

reiteração do ato.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006804-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO STRELOW (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Primeiramente, proceda-se a correção do cadastro do polo ativo 

devendo constar José Roberto de Campos como autor, representado por 

Maria Auxiliadora Alves da Silva. Cuida-se de Ação Reivindicatória com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por José Roberto de Campos, 

representado por Maria Auxiliadora Alves da Silva, em desfavor de Renato 

Strlow e demais ocupantes, aduzindo que é proprietário do imóvel 

residencial localizado na Rua São Bento, n. 306, apto 52, Edifício Caribe, 

bairro Lixeira, nesta Capital, e que o cedeu ao requerido à título de 

usufruto, como forma de pagamento de dívida, sendo esta quitada em 

2013, entretanto, assevera que o réu se nega a desocupá-lo. Assim, 

requer a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a 

imissão do autor na posse do imóvel. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que o autor não apresentou qualquer documento para comprovar o 

suposto acordo firmado com o réu acerca do usufruto como pagamento 

da dívida, etc., ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que o 

autor afirma que o requerido ocupa o imóvel “indevidamente” desde 2013, 

e só ajuizou a demanda em 2018. Nesse contexto, ausentes os requisitos 

do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência formulado pelo autor. Designo o dia 29/05/2018, às 12h00min 

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 
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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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021933-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO OLEARE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021933-13.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: MARCIO OLEARE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARCIO OLEARE, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada 

nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 31/05/2016, 

que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no 

valor de 40 salários mínimos vigentes a época do pagamento da 

indenização, bem como seja reembolsado no valor de R$ 216,37 

(duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) referente ao DAMS, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, falta de interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e ausência de 

recusa. No mérito, ausência de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente automobilístico noticiado, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, improcedência do pedido de reembolso 

por despesas médicas e suplementares, da forma de pagamento de 

eventual condenação, bem como quanto aos juros correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, e a manifestação da parte requerida. É o relatório. Decido. A 

parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor 40 salários 

mínimos vigentes a época do pagamento, bem como seja reembolsado no 

valor de R$ 216,37 (duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) 

referente ao DAMS, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 31/05/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto às alegações de ausência de 

interesse de agir, pela falta de pedido administrativo prévio e a sua não 

comprovação e recusa estas alegações não prosperam nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 31/05/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARCIO OLEARE apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o 

dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A perícia médica atestou 75% de invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse 

modo 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 
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CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal referente às consultas e 

medicamentos (ID. 9030046- Pág. 5), totalizando a quantia de R$ 216,37 

(duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos). Assim, estando 

demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência dos 

danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, no valor de R$ 216,37 (duzentos e dezesseis reais e trinta e 

sete centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir 

da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes 

da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 216,37 (duzentos e 

dezesseis reais e trinta e sete centavos), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c 

art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de março de 2018. SINII 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019653-69.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. REQUERENTE: KAIO MACEDO 

DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. KAIO MACEDO DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

05/09/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, a falta do interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

requerimento administrativo precário, bem como ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

o comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito, impugnação aos documentos médicos, inexistência de provas da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, 

necessidade de prova pericial, impossibilidade da incidência da correção 

monetária a partir da Medida Provisória nº. 340/06 bem como quanto a 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

05/09/2015. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado 

de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe 

a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da propositura contra 

“entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, bem como pelo 

requerimento administrativo precário, estas alegações não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 
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mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Muito embora a parte ré tenha arguido como 

preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se 

que a questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Com relação à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ter a parte autora juntado comprovante de residência em 

nome de terceiro, os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: “Art. 282. A petição inicial indicará: I - o juiz 

ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido, com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - o requerimento 

para a citação do réu. Art. 283. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Verifica-se como 

requisito da peça inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, 

contudo, haver qualquer menção à necessidade de comprovação de tais 

dados, como forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se 

que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado 

pela parte postulante, sendo que a demonstração de comprovante de 

endereço, no nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada, esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DE 

CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível), assim, rejeito a preliminar. No mérito, verifica-se que 

a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

05/09/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que KAIO MACEDO 

DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial do membro inferior 

direito de media intensidade avaliada em 50%; invalidez permanente parcial 

da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 

10%;permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial do membro inferior direito, 

10% de invalidez permanente parcial da estrutura crânio fácil, devendo 

ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 

70% e 10% de 100% Desse modo a. 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00( 

quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). b. 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00( mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 
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entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 6,075,00( seis mil e setenta e 

cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020809-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARLOS CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1020809-29.2016.811.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos 

apresentados no corpo da impugnação à contestação (ID nº 7250617), 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de julho de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085982 Nr: 4263-13.2016.811.0041

 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: JUCILENE LEOMARA DA CONCEIÇÃO

 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. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls 84/86 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1109008 Nr: 14250-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VILELA SOUTO

 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:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

25/04/2018, às 14h, no consultório da Perita nomeada Dra. CYNARA 

MONIZ FIGUEIRA, com consultório na Rua Barão de Melgaço, nº 2403, 

Center Clin, 1° andar (esquina com a R. Major Gama), Telefone: (65) 

3023-1920 / (65)98113-0969, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para realização da 

perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971873 Nr: 10150-12.2015.811.0041

 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: LUAN DE LIMA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls 159/160 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991347 Nr: 19157-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, Marcelo A. Cintra - OAB:8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982994 Nr: 15386-42.2015.811.0041

 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: JOSÉ GALDINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e 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 Requerida
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055980 Nr: 49148-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR SAGIONETTI, MARIA CLAUDIA PEREZI 

SAGIONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROCAL INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, AURORA CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB/MT 3.561 - OAB:, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - OAB:

 Vistos, etc.

O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

embargada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte embargante, pleiteando o que de direito.

Cumpridas as determinações acima, 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.: 1173058 Nr: 41339-71.2016.811.0041

 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: JHEFERSON ALMEIDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Certifico que a parte autora, devidamente intimada através de seu patrono 

via DJE, não se manifestou da certidão à fl. 88. Assim, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, implulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte autora para se 

manifestar se ainda tem interesse no feito, no prazo de cinco (05) dias, 

uma vez que não compareceu à perícia médica agendada.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1018143 Nr: 30996-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROCAL INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB/MT 3.561 - OAB:, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - OAB:

 Posto isso JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro opostos por 

José Calixto em face de Eletrocal Industria e Comércio de Materiais 

Elétricos Ltda., para desconstituir a averbação nos imóveis indicados na 

inicial de propriedade do Embargante, determinando-se a baixa no prazo 

de 48 horas a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa 

diária de R$500,00, autorizando a emissão de escritura definitiva em favor 

do embargante mediante apresentação de documentos no cartório e 

recolhimento de emolumentos. Condeno o embargado Eletrocal Industria e 

Comércio de Materiais Elétricos Ltda.ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 15 % sobre o valor dado à causa 

(embargos).Transitado em julgado, traslade cópia desta decisão, 

certificando o desfecho dos embargos de terceiro nos autos da execução 

em apreensão. Após arquive-se, observando as formalidades legais.P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1175747 Nr: 42362-52.2016.811.0041

 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: MIG ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, FERNANDO DEL 

BIANCO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROCAL INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, AURORA CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DEL BIANCO 

MACEDO - OAB:MT/22.527, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB/MT 3.561-A - OAB:, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - 

OAB:, Dr.ª Carla Fabíola Padilha Dias - OAB/MT 11.256 - OAB:

 Posto isso JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro opostos por 

José Calixto em face de Eletrocal Indústria e Comércio de Materiais 

Elétricos Ltda., para desconstituir a averbação nos imóveis indicados na 

inicial de propriedade do Embargante, determinando-se a baixa no prazo 

de 48 horas a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa 

diária de R$500,00, autorizando a emissão de escritura definitiva em favor 

do embargante mediante apresentação de documentos no cartório e 

recolhimento de emolumentos. Condeno o embargado Eletrocal Industria e 

Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 15 % sobre o valor dado à causa 

(embargos).Transitado em julgado, traslade cópia desta decisão, 

certificando o desfecho dos embargos de terceiro nos autos da execução 

em apreensão. Após arquive-se, observando as formalidades legais.P. R. 

I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081399 Nr: 2255-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO DE FREITAS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985531 Nr: 16553-94.2015.811.0041

 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: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 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, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN 

- OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, PATRÍCIA CRISTINA FARIA 

PEREIRA - OAB:77.554-B - MG

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 429/430 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 
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demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 75), 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

 Cod. Proc.: 1028242 Nr: 35930-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIAGUAS IMPORTAÇÃO EXPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 1032/1034.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 1032/1034.

Intimem-se as partes 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003168 Nr: 24805-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUAS IMPORTAÇÃO EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:8651, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 1109/1111.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 1109/1111.

Intimem-se as partes 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121880 Nr: 19614-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JONILDES CORREA

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Marcos Jonildes 

Correa, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (13/04/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação;b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113801 Nr: 16263-45.2016.811.0041

 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: THAMIRIS JORDANA CABRAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Thamiris Jordana 

Cabral de Almeida em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente média no pé direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (21/02/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989175 Nr: 18168-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAICI DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto ao pedido de fls. 644/648, tendo em vista que não há que se falar 

em execução da multa anteriormente arbitrada, diante da inexistência de 

comprovação do descumprimento da liminar deferida, não sendo a 
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discussão objeto da sentença de fls. 581/591 e do acórdão de fls. 

634/640, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055252 Nr: 48883-47.2015.811.0041

 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: MANOEL ALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 73/78, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

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.: 1124715 Nr: 20782-63.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DA SILVA

 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: daniela gonçalves - 

OAB:21397/0, FERNANDO HAYASHIDA - OAB:11758, Gladstone 

Gimenis - OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Antônio 

Manoel da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente completa no olho, corrigido monetariamente 

data do sinistro (15/05/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1196208 Nr: 3380-32.2017.811.0041

 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: JHVS FRANQUEADORA LTDA, ANDREA GEIZA DOS 

ANJOS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA GIOVELLI BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA MENDES SALIBA - 

OAB:19757-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação pessoal via Oficial de Justiça e via DJE da parte 

autora, para informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com os 

benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena de extinção do processo,

 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.: 1007169 Nr: 26428-88.2015.811.0041

 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: FARMACIA MAXIMA LTDA ME, DALETE SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY CEZAR AMORIM PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 50, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 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.: 976737 Nr: 12528-38.2015.811.0041

 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: CLAUDIO VALDIR HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:MT/15.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 57/58 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. 58), 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

 Cod. Proc.: 986327 Nr: 16824-06.2015.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 188 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. 188-verso), 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136164 Nr: 25659-46.2016.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA B. DA COSTA - MERCEARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 54, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155754 Nr: 34225-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFS DE OLIVEIRA JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MACINI - OAB:OAB/MT 2.915, ROBERTO FEREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 55, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 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.: 1117802 Nr: 17826-74.2016.811.0041

 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: ALINOR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 100, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990633 Nr: 18763-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIANE MOREIRA MATOS DA COSTA

 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.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o comprovante do pagamento da condenação, 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.: 1136124 Nr: 25636-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Diana Tereza da 

Silva, em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- 

S/A, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial do tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(20/11/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983234 Nr: 15488-64.2015.811.0041

 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: ALEXANDRE SEREM PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162187 Nr: 36823-08.2016.811.0041

 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: DENISE CAMPOS DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES TORRES, ODAIR 

RODRIGUES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - 

OAB:15.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação à reconvenção de fls. 70/96, 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.: 993728 Nr: 20328-20.2015.811.0041

 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: ANGELO JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Angelo Joaquim 

de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (12/03/2013) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961729 Nr: 5550-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO RORAIMA LTDA, SAMIH MOHAMED 

AKL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL MANTOAN DE 

OLIVEIRA - OAB:141232

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 289, 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.: 995828 Nr: 21421-18.2015.811.0041

 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: VMDC, IRAIDES TAVARES MARINHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO APTUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do relatório de estudo psicossocial, acostado às fls. 118/129, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987630 Nr: 17493-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRICAL FRIGORÍFICO LTDA EPP, GELSON LUIZ RAMOS 

DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECRIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 76, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057776 Nr: 49924-49.2015.811.0041

 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: ORLANDO DOS SANTOS 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: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 128, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004809 Nr: 25476-12.2015.811.0041

 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: INES CECILIA FELSKI PIZATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPAL LUCIANO PAPEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INES CECILIA FELSKI PIZATI - 
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OAB:OAB/MT 19.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO NOGUEIRA VALENTE 

MARINS - OAB:99940, RODRIGO LÚCIO ROQUETE - OAB:97111

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 132, determino a intimação pessoal via Oficial 

de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 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.: 1006526 Nr: 26161-19.2015.811.0041

 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 REIS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. G. DE ALMEIDA - 

OAB:16279/MT, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Considerando a inércia da parte autora, conforme certidão de fls. 247, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987042 Nr: 17171-39.2015.811.0041

 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: IGNEZ MARIA GIACOMINI LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 1.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 61, determino a intimação pessoal via Oficial de 

Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 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.: 972240 Nr: 10328-58.2015.811.0041

 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: TABAJARA COSTA DE FRANÇA BARRETO, PAULA 

JANE AMORIM FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3.607/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - 

OAB:15415, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:18516/mt, 

OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB/SP 128.341 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 231, determino a intimação pessoal via Oficial 

de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 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.: 1047334 Nr: 45059-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA LEITE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A, CIFRA S.A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES 

- OAB:56.563/RS

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 136 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. 136-verso), 

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

 Cod. Proc.: 1012164 Nr: 28463-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique Lima - OAB/MS 

9.979 - OAB:, Dr. Paulo de Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, Dr. Renato Chagas Correa da Silva - OAB/MT 

8.184 - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o término dos trabalhos periciais e a petição de fls. 363/366, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito do interesse na realização da audiência de instrução, requerendo 

o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1257946 Nr: 23633-41.2017.811.0041

 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: ELIANA CESAR DOLCIMASCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 
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OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à Portaria nº 554/2016-PRES, que determinou que a partir da 

data 07/11/2016 os processos sejam protocolados e distribuídos 

obrigatoriamente pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), determino 

a remessa dos autos para a Central de Autuação, para a adoção das 

medidas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006840-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS OAB - MT0008659A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006840-73.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Laboratório de Análises Clínicas São Camilo 

Ltda. em desfavor de Cuidados Médicos Intensivos Especializados Ltda. 

(UTI SOTRAUMA), com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida demande os serviços laboratoriais da parte 

autora em caráter de exclusividade, seguindo a mesma rotina laboratorial 

que era executada antes da rescisão, restabelecendo os termos 

contratuais. Consta na inicial que o autor prestava serviços laboratoriais 

no Hospital Sotrauma desde o ano de 2006 e, no ano de 2015, foi 

inaugurada uma UTI dentro da unidade hospitalar, sendo o sócio da 

empresa autora convidado a integrar a sociedade e prestar os serviços 

laboratoriais em favor da unidade de tratamento intensivo, em caráter de 

exclusividade. Aduz que na data de 23 de fevereiro de 2018 o autor foi 

notificado quanto a decisão obtida pelos sócios da requerida, de que os 

serviços laboratoriais não seriam mais utilizados a partir da data de 01 de 

março de 2018. Relata que a requerida não fundamentou na notificação 

qualquer motivação que levou a não utilizar mais os serviços prestados 

pela autora, informando que inexistia contrato de prestação de serviços 

com a autora, o que não obrigava a continuidade na relação das partes. 

Acrescenta que realizou inúmeros investimentos na sociedade para a 

implantação da UTI, não podendo ser prejudicado pela decisão unilateral. 

Informa que as fundamentações utilizadas para embasar a rescisão são 

infundadas, sendo que o autor sempre prestou os serviços necessários. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que prestava serviços ao Hospital SOTRAUMA desde o ano de 

2006 e para a parte requerida desde o ano de 2015, todavia, na data de 

23 de fevereiro de 2018 foi surpreendido com uma notificação, informando 

que os serviços laboratoriais da parte autora não seriam mais utilizados a 

partir da data de 01 de março de 2018, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida demande os serviços laboratoriais da parte autora em caráter 

de exclusividade, seguindo a mesma rotina laboratorial que era executada 

antes da rescisão, restabelecendo os termos contratuais. Compulsando 

os autos, em que pese à existência de probabilidade do direito, diante da 

alegação do tempo da prestação de serviços, o alto investimento 

financeiro realizado pelo autor e do prazo desarrazoado da data da 

notificação e interrupção dos serviços, entendo necessária à oitiva da 

parte contrária para auferir a plausibilidade das alegações. Analisando 

detidamente as provas que acompanham a inicial, em sede de cognição 

sumária, o autor não acostou documentos suficientes que comprovem a 

continuidade da prestação dos serviços desde o ano de 2015, acostando 

tão somente relatórios dos últimos 03 (três) meses, não indicando, nesse 

momento processual, o prazo alegado pelo autor e o caráter de 

exclusividade. Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos 

autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da 

verossimilhança das alegações, bem como para garantir a efetividade da 

prestação jurisdicional, razão pela qual POSTERGO a apreciação da 

antecipação dos efeitos da tutela para após a apresentação da 

contestação. Designo audiência de conciliação para o dia 07/05/2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os documentos que 

comprovem a sua insuficiência financeira, sob pena de indeferimento da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Desde já, 

autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem 

como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça 

Plantonista. Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja 

inoperante, expeça-se o mandado para o cumprimento da decisão de 

maneira física. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016257-84.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016257-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LUCIA HELENA GARCIA Vistos 

etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito contido no ID. 

7987520, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

CPC/2015. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para 

que proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo em 

face da inexistência de determinação judicial nesse sentido, bem como ao 

SPC e SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio autor. No 

mais, constato que não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo 

qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, 

proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao 

Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o 

trânsito em julgado, transcorrido o prazo para pagamento das custas, 

proceda-se como acima firmado, empós, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MASETTI CALDEIRA (EXECUTADO)

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para que, no prazo de 05 

dias, manifeste-se acerca das certidões do Sr. Oficial de justiça (Id 

9764675/9175802), especialmente no tocante à negativa da certidão. No 

caso de indicação de novo endereço para citação do requerido, deverá o 

autor proceder conforme o descrito no campo ADVERTÊNCIA abaixo. 

ADVERTÊNCIA: Para o devido cumprimento de mandados pelos Oficiais de 

Justiça lotados na Comarca de Cuiabá/MT, é necessária a devida 

observância ao Provimento n.14/2016-CGJ, ou seja, depositar a diligência 

para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, VEDADO O 

FORNECIMENTO DE MEIOS e COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 20 de março 

de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado 

pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008423-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, cumprir 

determinação de decisão de ID: 5773106 - pág. 1, e complementar as 

custas processuais, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023153-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA JESSICA ARAUJO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023153-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: LETICIA JESSICA ARAUJO DA 

COSTA Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial ID 9542055 No entanto, da 

análise da planilha apresentada, observo que o autor pretende receber o 

montante de R$ R$ 31.461,99, porém efetuou o recolhimento das custas 

iniciais considerando como valor da causa R$ 26.322,13. Assim, intimo o 

requerente para, em 15 dias esclarecer e proceder ao recolhimento das 

custas complementares. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002739-90.2018.8.11.0041

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:

JOEL DE SOUZA AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002739-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOEL DE 

SOUZA AMARAL Vistos, etc.. Tenho que o contrato acostado preenche 

os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos 

moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar 

basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão 

vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo TOYOTA HILUX 

CAB. DUPLA, placa: HYI1444 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 
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1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11750879. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012961-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO CORDEIRO CARRASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1012961-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONIVALDO 

CORDEIRO CARRASCO Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial de ID: 

10702283 Da analise dos autos é possível vislumbrar no ID. 10702283 que 

a notificação cartorária enviada no endereço do contrato foi devolvida 

com a informação “mudou-se”, bem como, não houve esgotamento das 

tentativas de notificação, posto que no documento ID.n.10702267 consta 

AV ISAAC PÓVOAS N.1251, S/601, 6º ANDAR, ED, NACIONAL, e em caso 

de nova frustração, a notificação dar-se-á via protesto, tudo sob pena de 

extinção por falta de condição da ação. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO DO 

TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. 

POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A 

comprovação da mora do devedor efetivada antes das alterações 

introduzidas pela Lei 13.043/2014, na hipótese de alienação fiduciária, 

deve ocorrer por meio de notificação enviada por Cartório Extrajudicial ou 

através do protesto do título, aplicando-se as disposições constantes do 

Decreto-Lei 911/69 vigentes à época em que o devedor foi constituído em 

mora. II - Não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta 

autorizada a intimação por edital acerca do protesto do título.” (TJ-MG - AI: 

10702130056493001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/06/2015) Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004882-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES (RÉU)

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (RÉU)

 

Intimo a Casa Bancaria para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o 

endereço da requerida: JANAÍNA DE CASSIA SANCHES, uma vez que 

este está incompleto (Rua Nove, n. 273, CEP 78.075 -290, na cidade de 

Cuiabá - ID: 4910656), bem como após busca do sitio virtual dos Correios 

identificou-se que este CEP indica rua diversa da mencionada na exordial, 

vejamos: Rua João de Barro, Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT, CEP: 

7 8 0 7 5 - 2 9 0  

(http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/resultadoBusc

aCepEndereco.cfm).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005629-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ELCIO CONTRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1005629-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RODRIGO ELCIO 

CONTRI Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de id: 10791716 Da análise 

da notificação cartorária acostada, verifica-se a notificação da parte ré 

restou prejudicada, posto que a mesma não pode se efetivar, em virtude 

de a correspondência ter sido devolvida com a informação "ENDEREÇO 

INCOMPLETO", no entanto, no contrato consta AV. DAS PALMEIRAS 

N.248, C-248, CONDOMÍNIO RIO, JARDIM IMPERIAL, portanto, não 

esgotados os meios para constituição em mora do devedor. Desta feita, 

concedo o prazo de 30 dias, para cumprimento do ato acima, que em caso 

de frustração deverá a parte proceder por meio de protesto. Nesse 

sentido, a Jurisprudência do TJ/DF: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

EMENDA A INCIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSENTE. 

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em súmula nº 72, o Superior 

Tribunal de Justiça estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. O simples envio 

da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, desde que 

efetivamente tenha havido a entrega do documento, ainda que não seja o 

próprio devedor que a tenha recebido, satisfaz a exigência quanto à 

comprovação da mora, nos termos exigidos pela lei. 3. No caso dos autos, 

verifica-se que o documento não foi recebido nem pelo devedor, nem por 

terceiro. Dessa maneira, não está satisfeito o requisito previsto no § 2º do 

artigo 2º do Decreto-lei 911/1969 para o regular processamento da ação 

de busca e apreensão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão 

mantida. (Processo: AGI 20150020222758, Orgão Julgador: 1ª Turma 

Cível, Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2015., Pág.: 160, Julgamento: 

21 de Outubro de 2015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES). 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003853-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003853-64.2018.8.11.0041 AUTOR: EDSON LEITE DA 

SILVA RÉU: BANCO BMG, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S-A Vistos etc... No que se refere à 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que esta dever 

ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande maioria das 

ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que quando os fatos narrados 

não encontram sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da 

prova cabe a quem alega, já que a parte autora afirma não ter condições 

financeiras para suportar as despesas processuais, no entanto, é 

possível observar em seu último holerite o recebimento do valor líquido de 

R$ 14.469,61, o que torna impossível a análise pela mera arguição de 

impossibilidade de arcar com as custas judiciais. Ademais, tenho que não 

cabe ao juiz produzir prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que 

estão no âmbito do processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a 

declaração de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Esse é o entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do 

recurso de Apelação Cível n. 70000322487: “Apesar de a lei, em seu 

artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte é suficiente para ser 

beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o pretendente à 

assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a decidir em favor 

do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar demonstrado 

que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é aquele que 

justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza deve ser 

valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no seu 

parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido aos 

necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

e extinção, bem como, juntar cópia dos contratos e/ou comprovar o 

requerimento administrativa e seu não atendimento, observando, inclusive 

que estes se encontram à sua disposição perante a fonte pagadora. Na 

mesma oportunidade, deverá a parte autora esclarecer o motivo da 

inserção dos Bancos Pan S/A e BMG S/A no polo passivo da ação, uma 

vez que estes não se encontram inseridos como beneficiários dos 

descontos designados “consignação” no holerite mais atualizado 

(dezembro/2017), sob pena de exclusão dos Bancos supramencionados 

do polo passivo da ação. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003384-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BOTELHO DA FONSECA FO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003384-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: DANIEL BOTELHO DA FONSECA FO Vistos, 

etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Deverá ainda esclarecer a diferença entre o valor 

da causa com a planilha de débito ID.11768077, tendo em vista que a 

prestação jurisdicional se revela pela soma das parcelas vencidas e 

vincendas. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002535-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RENIO MUNIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002535-46.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCIO RENIO 

MUNIZ DE ALMEIDA Vistos, etc.. Compulsando os autos verifico que não 

foi acostado ao mesmo a cópia do Contrato contendo dados do requerido, 

discriminação do bem, especificação do crédito, bem como a assinatura 

do devedor, não servindo àquele ID11636651 para esse desiderato. Desta 

forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a 

petição inicial, juntando aos autos o documento solicitado sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002000-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002000-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA Vistos, etc.. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de C J LOJA DE 

AUTOMOVEIS LTDA. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que 

tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário uma 

primeira ação de busca e apreensão n° 1022804-43.2017.8.11.0041 tendo 

como objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada 

aos 25 de julho de 2017 e extinta aos 22 de janeiro de 2018 sem resolução 

do mérito com fulcro no Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado 

aqueles autos. Desta feita, verifica-se que a competência para processar 

e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002611-70.2018.8.11.0041

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:

ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002611-70.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000907-22.2018.8.11.0041

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:

JOSE ROBERTO BELCHIOR (RÉU)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000907-22.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE ROBERTO 

BELCHIOR Vistos etc... INTIMO o autor para proceder a regular 

digitalização do contrato ID11400726 e 11400725, visto que se encontram 

minimizados o que redunda em dificuldade de análise de seu conteúdo 

mesmo impresso. CUMPRIDO, proceda-se como abaixo segue: Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 11477496. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001459-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA (RÉU)

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 
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LTDA (RÉU)

OSVALDO PEREIRA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001459-84.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA, OSVALDO 

PEREIRA LEITE Vistos etc... Compulsando os autos, constato a ausência 

de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Outrossim, no mesmo prazo acima, ante a informação de que a 

empresa ACPI encontra-se em recuperação judicial, intimo o requerente 

para manifestar-se, informando se o crédito que pretende receber já se 

encontra habilitado no juízo recuperacional, observando, inclusive a 

competência do juízo da recuperação para atos em desfavor da 

recuperanda, sob pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso 

de silêncio e/ou pedidos protelatórios quanto à segunda determinação, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001937-92.2018.8.11.0041

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:

GR MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

REGINA APARECIDA SAGOVE VERSALI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001937-92.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: GR MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REGINA 

APARECIDA SAGOVE VERSALI Vistos etc... INTIMO o autor para em 15 

dias regularizar a digitalização do contrato, uma vez que se encontra 

minimizado, portanto, dificultando sua análise. CUMPRIDO, proceda-se 

como abaixo segue: Tratam-se os autos de ação monitória ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de GR MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA e REGINA APARECIDA SAGOVE VERSALI. Conforme o disposto no 

art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá 

a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se as requeridas, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão as devedoras 

dispensadas do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 11637250. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002319-85.2018.8.11.0041

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

ELISANGELA ALVES SOBRINHO ARBEX (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002319-85.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA, 

ELISANGELA ALVES SOBRINHO ARBEX Vistos etc... Defiro a retificação 

no nome da primeira e quarta requeridas, como pleiteado na petição de Id 

11623563. Assim, proceda-se a alteração dos nomes passando a 

constar: O RECANTO DAS PEDRAS ESPAÇO PARA EVENTOS LTDA EPP e 

ELISANGELA ALVES SOBRINHO. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: 

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 11694218. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002352-75.2018.8.11.0041

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:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002352-75.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: CARLOS DALY DALCOL TREVISAN Vistos etc... Tratam-se os 

autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de 
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CARLOS DALY DALCOL TREVISAN. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligência de Id 11753424. Nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002528-54.2018.8.11.0041

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:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO ANACLETO (RÉU)

JOSE LUIZ FUGIWARA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002528-54.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME, PAULO SERGIO 

ANACLETO, JOSE LUIZ FUGIWARA Vistos etc... Conforme o disposto no 

art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá 

a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 11727649. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001320-35.2018.8.11.0041

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:

ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001320-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR Vistos, etc.. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON OLIVEIRA DE MOURA (EXECUTADO)

FRANGOS EXPRESS COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001053-63.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: FRANGOS EXPRESS COMERCIO, 

REPRESENTACAO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ADILSON 

OLIVEIRA DE MOURA Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ONEY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000425-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: ONEY SILVA DE OLIVEIRA Vistos, etc.. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005166-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1005166-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos etc... Tratam-se os autos de 

pedido avulso de busca e apreensão, cujo processo de origem tramita na 

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT sob o n° 

1004201-31.2017.8.11.0037. Em consulta à ação originária, verifica-se 

petição da parte autora datada de 12/03/2018 informando que não possui 

mais interesse no prosseguimento da ação. Desta feita, intimo a Instituição 

Financeira para, no prazo de 15 dias manifestar-se acerca do exposto, 

sob pena de extinção por perda de objeto. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMENDES PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000387-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALMENDES 

PAULA DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... Pleiteia a autora pela 

concessão de tutela de urgência para determinar que a Instituição 

Financeira proceda imediatamente a baixa do gravame de seu veículo junto 

ao Detran, posto que o contrato firmado entre as partes encontra-se 

quitado desde 06/12/2016. Em consulta ao sítio do Detran/MT, verifica-se 

que o veículo Gol 1.0 GIV, Placas NPO-0060 não se encontra com 

nenhuma restrição, conforme extrato que segue. Desta feita, intimo a 

requerente para, no prazo de 15 dias esclarecer o motivo do ajuizamento 

da demanda, sob pena de extinção por perda de objeto. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034702-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034702-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: JOEL RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc... Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas judiciais, bem como da cédula de crédito bancário 

n° 30410-559145040 mencionada na exordial. Desta feita, intimo a 

Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias sanar as pendências 

mencionadas, sob pena de indeferimento da inicial e/ou extinção do feito. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034393-32.2017.8.11.0041

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:

ELEONIDAS DA SILVA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034393-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELEONIDAS DA SILVA 

BOTELHO Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

11254471, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente a expedição de ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, 

haja vista a inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034372-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA BAGINI BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034372-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: MAGDA BAGINI BARROS Vistos, etc.. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 
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sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 11013390, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição 

judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034363-94.2017.8.11.0041

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:

JOAQUIM GERALDO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034363-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAQUIM GERALDO DE 

MORAIS Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

11151675, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034293-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE PAULA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034293-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROGERIO DE PAULA 

RAMOS Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

11250239, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035935-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE BOMDESPACHO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035935-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIZABETE 

BOMDESPACHO PEREIRA Vistos, etc.. Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de ELIZABETE BOMDESPACHO PEREIRA. Em pesquisa ao 

Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de busca e 

apreensão n° 1006124-80.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 03 de março de 

2017 e extinta aos 17 de julho de 2017 sem resolução do mérito com fulcro 

no Art. 485, VIII ante o pedido de desistência juntado aqueles autos. Desta 

feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a presente 

ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão 

vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003680-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003680-40.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE SOARES 

DIAS Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035705-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA COSTA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035705-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RAFAEL DA COSTA ARAUJO Vistos, etc.. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID. 11250197, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851971 Nr: 54844-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 (...) Assim, com fulcro na decisão de fls. 77 e cópia da decisão de fls. 

78/80 a extinção desta ação é a medida que se impõe, haja vista a 

inexistência de débito em favor dos requerentes. Posto isso e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações 

e baixas devidas. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851970 Nr: 54843-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 (...) Desta maneira, inexistindo o excesso de execução alegado, é 

evidente que impugnação do executado não merece prosperar. Posto 

isso, REJEITO a impugnação interposta às fls. 112/115 e 118. Após, 

decorrido o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará Judicial. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 29688 Nr: 13515-65.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO, MARINA 

MULLER DE ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, EMPRESA 

BRASILEIRA DE CONSULTORIA SALES LTDA ( EBCS), ECONOMIA 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A (ECONOMISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PAULO 

ROGÉRIO WESTHOFER - OAB:168.479/SP, ROBERTO GERALDO 

TRINDADE MOREIRA - OAB:168847/SP, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ... Quanto ao requerimento de correção monetária do saldo credor (fls. 

1.203 – item II), vê-se do laudo de fls. 1.096/1.101 que foi aplicado o índice 

TR (Taxa Referencial). Desta feita, não obstante este Juízo Especializado 

faça uso do índice INPC, não há qualquer óbice quanto ao utilizado pelo 

Expert, até porque inexiste manifestação dos exequentes quanto a esse 

ponto, razão pela qual mantenho a correção monetária aplicada. 

Outrossim, quanto ao item II, da análise da planilha trazida pela expert, 

sobejou evidente a ausência da inclusão dos juros de mora de 1% ao mês 

que deverá incidir sobre cada parcela, assim, intime-se o Sr. Perito (via 

telefone) para que se manifeste acerca do questionamento 

retromencionado (aplicação dos juros de mora) no prazo de 15 dias. Com 

a juntada da complementação, intimem-se os exequentes para que se 

manifestem em igual prazo. Após, conclusos para homologação do cálculo 

e expedição do Alvará do Expert. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 191500 Nr: 3725-18.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO, 

MARIANA MULLER DE ABREU LIMA PORTOCARRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, apesar do cálculo de fls. 184/198, ser dirigido a estes 

autos e, portanto, desentranhado dos Embargos do Devedor, no qual o 

causídico do Banco tem quantia a receber, vinculados ao valor da causa 

fixadas nos Embargos e tal pleito (fls.184/198) se trata de implantação da 

sentença conforme decisões proferidas, que esta sendo motivo de 

liquidação nos autos código 29688, onde já se encontra requerimento 

idêntico (fls.917/931) devolva ao subscritor, mediante termo.

Ademais, aguarde-se o deslinde nos autos de códigos nº 214741 e 29688.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 800071 Nr: 6493-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA DOS ANJOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para as partes manifestarem 
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acerca fls. 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1077497 Nr: 58973-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 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.: 455893 Nr: 26905-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 Intimação da Instituição financeira para no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se acerca de fls. 224/226, dando o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772381 Nr: 25487-46.2012.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, 

CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA 

ANTUNES GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

VANDERLEI APARECIDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls. 169 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls. 134/135

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, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 730883 Nr: 26978-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA CRISTINA CAPATO, CINTIA COMERCIO DE 

CAMINHÕES E REVESTIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016/MT, CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:2175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/MS

 Nos termos do despacho de fls. 169, procedo a intimação da Instituição 

financeira para pagar os honorários de fls. 171/174, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343125 Nr: 13395-75.2008.811.0041

 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: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA, MARIA 

PAULINA DA COSTA GALESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls. 151 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls. 148/149,

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, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 279607 Nr: 5736-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls. 170 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls. 167/168,

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, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 342237 Nr: 12426-60.2008.811.0041

 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 BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA BUENO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:15.406-A, PAULO 

FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, retirar e comprovar a 

publicação do edital de fls. 132 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls. 126/127.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1070211 Nr: 55488-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, retirar e comprovar a 

publicação do edital de fls. 53/54 em jornal local de grande circulação, 

como determinado no despacho de fls.43/44.

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, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 949199 Nr: 59825-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SOUZA CAMPOS & CIA LTDA-ME, 

JOSIANE DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA 

REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, retirar e comprovar a 

publicação do edital de fls. 91, em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls.70/71.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

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, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 870698 Nr: 10092-43.2014.811.0041

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTERLITA DOS SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721889 Nr: 17408-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUTRADING COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFOMATICA LTDA, HASSIN MAKKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls.74, em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls.62/63.

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, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 944800 Nr: 57327-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES, 

RENATO BISSE CABRAL, RUSSIVELT PAES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9.201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:4.503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos, etc.

PRIMEIRAMENTE, constato que apesar do depósito no valor de R$8.337,88 

ter ocorrido no apenso código 338455, denota-se que se encontra 

vinculado a este caderno processual, razão pela qual, para evitar maiores 

protelações e transtornos já causados no principal e nos incidentes, 

PROCEDO a expedição do alvará correspondente a esse montante, 

conforme segue.

Outrossim, constato que ainda restam na conta em comento R$128,31 e 

R$6.030,06 ao que tudo indica concernente a juros não reclamados e que 

não dizem respeito às partes deste incidente.

Outrossim, tenho, que apesar das informações da Conta dos Depósitos 

Judiciais de fls. 338/340, ao que me parece, não lhe assiste razão, visto 

que, após a expedição dos alvarás em favor do perito fls.1056/1070 onde 

ainda constava às fls.1059 - 12/2015 o montante reclamado, o mesmo 

ocorrendo às fls.1108v - 01/2017, isso não ocorreu às fls.1129 - 04/2017.

Conforme se observa do andamento do feito código 338455, tinha na 

conta única: R$5.282,64 - R$1.016,71 e R$47.777,05 sendo este último 

liberado às fls.1110. O despacho de fls.1142 fala à respeito do valor 

R$5.264,11 correspondente ao feito código 944800, no entanto no extrato 

de fls.1146 já não mais constava esse montante e sim juros dele derivado.

Desta feita, encaminhe-se cópia das fls.1133/1174 do processo 338455 à 

Conta dos Depósitos Judiciais para indicação de onde se encontra o 

montante R$5.264,11 que não foi motivo de alvará em nenhum dos feitos e 

se for o caso VINCULANDO-O AO FEITO 944800.

 Com a resposta nos autos, intimem-se as partes para manifestarem em 15 

dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 338455 Nr: 9093-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070, 

RENATO BISSE CABRAL - OAB:9.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, ROSALVO PINTO 

BRANDÃO - OAB:2255-B/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Prioridade – Idoso.

Vistos, etc.

Ante o teor da resposta da Conta de Depósitos Judicias de fls. 1.172, sem 

qualquer determinação no sentido de vincular o depósito de fls. 1.169 

(R$8.337,88) aos autos de código nº 944800, com fito de solucionar a lide, 

procedo a expedição de alvará, como segue.

Assim, concluída a prestação jurisdicional, arquivem-se com as baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728810 Nr: 24760-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDA FERREIRA DIAS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720/B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ,do arrendatário pelas contraprestações até adata da efetiva entrega do 

bem ao arrendador - Ônus sucumbenciais mantidos - Ação procedente - 

Recursos, principal e adesivo, desprovidos.Posto isso e de tudo que já foi 

decidido nas interlocutórias anteriores, REJEITO as arguições de fls. 274 

e, de consequência, HOMOLOGO o cálculo de fls. 266/268 por terem sido 

realizados nos termos da decisão de fls. 262.Assim, intimo o Banco 

executado, para que efetue ao pagamento da condenação, 

observando-se o cálculo atualizado (fls. 266/268 - devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015.Com o pagamento e vinculação aos autos, 

intime-se a requerente Marivalda, via DJE, para que informe seus dados 

bancários em igual prazo.Em seguida, retornem-me os autos conclusos 

para expedição do Alvará Judicial em nome da Requerente.Sem prejuízo, 

procedo à expedição do Alvará referente ao honorários periciais 

remanescentes em favor Gerson Fanaia Pereira, CPF nº 209.277.701-72, 

Agência nº1216-5, Conta Corrente nº 175.264-2, Banco do Brasil S/A (fls. 

216). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 740707 Nr: 37450-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA SANTOS FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827

 Intimação do réu para no, prazo de 15 (quinze) dias, proceder as Razões 

Finais , nos termos de fls. 142.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 7206-33.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A, RODOBENS ADMINSTRAÇÃO 

E PARTICIPAÇÕES, EDUARDO GORAYEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNADES 

JACOB - OAB:4864-B-MT., MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos da instância superior, bem 

assim da resdistribuição a este juízo.

Em nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1257330 Nr: 23423-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANY MORAES LUJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TADEU CIOTTI - 

OAB:OAB/SP 320978, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Por força do disposto no art. 1º do decreto nº 20.910/32, o direito de ação 

oponível contra Fazenda Pública é atingido pela prescrição, acaso não 

exercido no prazo de 05 (cinco) anos.” (TJMG – 1.0145.14.057061-8/001). 

Nesse sentido, dispõe o artigo art. 917 do CPC/2015: (...) Nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; II - 

penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias 

necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa 

certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; V - 

incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser 

impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

ciência do ato. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser 

impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

ciência do ato.(...)”. Portanto, por tratar-se de mero pedido de desbloqueio 

de valores e, sendo a questão da impenhorabilidade matéria de ordem 

pública, deveria a embargante ter formulado o seu requerimento no bojo 

dos autos em apenso e não pela via escolhida, razão pela qual, a extinção 

é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTO estes autos de Embargos à 

Execução, apresentados por DEVANY MORAES LUJES em face de 

BANCO SANTANDER S/A o que faço com amparo legal no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

Sem prejuízo, traslade-se cópia desta decisão/sentença para os autos em 

apenso de código nº 282043. P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Outros Interessados:

MARINEZ ECKERT DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1001481-45.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA 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 autor os benefícios da justiça 

gratuita. Pretende a parte autora, por meio desta ação, a declaração de 

nulidade das operações bancárias anunciadas na exordial, em 

decorrência da invalidez do requerente, sob a curatela definitiva de sua 

cônjuge, ora representante, anunciando ainda que não houve a liberação 

de uma operação, de 27/05/2016, no valor de R$ 20.043,87. Quanto a esta 

última transação, observo que, como indicado na peça de ingresso, possui 

a denominação “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO AUTOMATICA”, operação n. 

869244159 (Id. 11487397). Considerando o fato de que, por meio dos 

extratos de conta corrente, existem várias outras transações 

(empréstimos) efetuados e/ou liberados na conta, e por se tratar de 

contrato que, como o nome indica, se refere a “renovação” possivelmente 

de transações pretéritas, faculto à autora a demonstração da 

documentação relativa a esta, e/ou pedido administrativo relacionado a 

esta modalidade contratual, por ser seu o ônus de tal prova. Isso porque, 

quanto ao dever de apresentação dos contratos objeto de revisão, mister 

se faz destacar o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para 

efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura de ação cautelar de exibição 

de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é 

cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Da mesma 

sorte, ao se ter em vista que a representante do autor foi nomeada sua 

Curadora desde o ano de 2009, salvo melhor juízo é esta quem efetua a 

movimentação da conta corrente da parte. Assim, faculto à parte autora a 

demonstração da regularização de sua representação na instituição 

financeira ora ré, para movimentação da conta bancária do interditado, 

bem assim para trazer a documentação inerente a operação n. 

869244159. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001487-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARINEZ ECKERT DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1001487-52.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. AUTOR: JOSE DE RIBAMAR 

FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO 

ao autor os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA ajuizada por JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA em 

face de BANCO BONSUCESSO S/A objetivando o requerente, em tutela de 
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urgência: - a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento 

quanto aos contratos firmados com o réu; - a inversão do ônus da prova; 

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista 

no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua 

concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da 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 (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque, pretende a parte autora, 

por meio desta ação, a declaração de nulidade das operações bancárias 

anunciadas na exordial, em decorrência da invalidez do requerente, sob a 

curatela definitiva de sua cônjuge ora representante. Apesar de a 

noticiada interdição do autor, extrai-se dos autos que, salvo melhor juízo, é 

a sua curadora quem vem efetuando movimentações em seu nome, tanto 

que demonstrou por meio da documentação encartada, que todos os 

valores relativos aos pactos em comento foram creditados na conta 

corrente da parte, e devidamente utilizados. Desta sorte, não obstante a 

interdição ocorrida, não verifico, “ab initio”, a plausibilidade do direito 

invocado, de modo que INDEFIRO o pleito formulado em tutela de urgência. 

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos 

arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com relação 

aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção. No mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo 

Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, designo o dia 13/06/2018, às 16h30, para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002263-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002263-52.2018.8.11.0041 AUTOR: VALERIANO CORREA DE 

MORAES RÉU: BANCO ORIGINAL S/A Vistos etc... Nos termos do art. 99, 

§ 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 

do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Tratam-se os autos de ação cautelar de exibição de 

documentos ajuizada por VALERIANO CORREA DE MORAES em face de 

BANCO ORIGINAL S/A, na qual requer o autor a cópia do contrato de 

financiamento efetuado junto ao Banco requerido, encerrado ou em curso, 

bem como as contas gráficas dos empréstimos efetuados. Estando 

evidenciado o direito do autor, enquanto contraente, ao acesso às 

informações a ele relacionadas, defiro a medida liminar pleiteada, para que 

o requerido apresente os contratos solicitados, que não foram entregues 

quando da contratação, afastando, no entanto, a questão atinente as 

contas gráficas dos empréstimos, ante a razão de existir da exibição, ou 

seja, documentos comuns entre as partes. Assim, cite-se a parte 

requerida, via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 

dias, oferecer resposta, bem como, intime-o para, no prazo de 05 dias, 

exibir em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, ou opor as 

circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001850-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1001850-39.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. AUTOR: DEMETRIO RODRIGUES RÉU: BANCO BMG, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, BANCO 

PAN S.A., BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Tratam-se os autos de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte 

ajuizada por DEMÉTRIO RODRIGUES em face de BANCO BMG e outros, 

objetivando o requerente a concessão de tutela de urgência para limitação 

dos débitos em folha realizados pelas instituições financeiras demandadas 

para somente 30%, bem como sejam compelidas a não inserir seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Do cotejo dos autos, mister se 

faz considerar que a lei que regulamenta o pedido do requerente, de 

limitação dos descontos em 30%, trata de contratos vinculados à folha de 

pagamento, na esteira do que dispõe o Decreto n. 8.690/16 que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90, bem assim ante o contido no 

Decreto Estadual n. 1.306/2008, não abrangendo os pactos lavrados para 

desconto em sua conta bancária. Cabe ainda considerar que, conforme 

dispõe o inciso III do art. 9º do Decreto Estadual n. 3008/2010, aos 

contratos de cartão de crédito é possível a consignação em 15% dos 

proventos do servidor público estadual (sendo que cada operadora de 

cartão não pode ultrapassar a margem de 10%), não concorrendo com o 

limite de 30% fixado às consignações facultativas. No caso em tela, 

observo dos demonstrativos de folha de pagamento que, separando a 

margem de 15% às consignações atinentes aos contratos de cartão de 

crédito, não se verifica que as instituições financeiras requeridas vêm 

ultrapassando o limite legal. Outrossim, tenho que posicionamento diverso, 
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S.M.J., vem a dar causa a enriquecimento indevido da parte que recebe 

diversos valores, de forma consciente e livre de qualquer coerção, 

perseguindo, empós, o amparo da justiça, para limitação dos descontos 

em 30%, como costumeiramente vem ocorrendo, sem apresentar outra 

forma de quitar seus débitos. Nesse sentido, o posicionamento firmado 

pela E. Corte de Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA 

CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% 

DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM 

DÉBITO EM CONTA CORRENTE – LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os descontos 

realizados em folha de pagamento não podem comprometer 

excessivamente os rendimentos do contratante, sob pena de ofender a 

dignidade da pessoa humana. É possível limitar os descontos consignados 

em folha de pagamento em 30% da remuneração líquida do servidor. 

Precedentes STJ. 2. É de inteira responsabilidade do correntista a 

contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob sua 

responsabilidade a veracidade das informações prestadas no momento da 

contratação”. (TJMT - Ap, 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações . O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) Posto 

isso, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência. De outro lado, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

desde já determino a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção. No mais, é sabido que a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo 

Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, designo o dia 13 de junho de 2018, às 15h30 

para realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às 

partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITEM-SE os requeridos, via 

correio com aviso de recebimento, para comparecerem à audiência 

designada, fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 

334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação 

na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo o requerente da designação 

supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. Citem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002242-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1002242-76.2018.8.11.0041, : Espécie: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO OU COISA (228)/[LIMINAR]. AUTOR: VALERIANO CORREA 

DE MORAES RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc... Nos 

termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente 

os benefícios da justiça gratuita. Tratam-se os autos de ação cautelar de 

exibição de documentos ajuizada por VALERIANO CORREA DE MORAES 

em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, na qual requer o autor a 

cópia do contrato de financiamento efetuado junto ao Banco requerido, 

encerrado ou em curso, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, conforme pleiteado no prévio requerimento administrativo. 

Estando evidenciado o direito do autor, enquanto contraente, ao acesso 

às informações a ele relacionadas, defiro a medida liminar pleiteada, para 

que o requerido apresente os documentos solicitados, no que diz respeito 

aos contratos não entregue à partes, afastando a questão das contas 

gráficas, já que não se trata de documento comum. Assim, cite-se a parte 

requerida, via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 

dias, oferecer resposta, bem como, intime-o para, no prazo de 05 dias, 

exibir em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, ou opor as 

circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002247-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1002247-98.2018.8.11.0041, : Espécie: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO OU COISA (228)/[LIMINAR]. AUTOR: VALERIANO CORREA 

DE MORAES RÉU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos etc... 

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente 

os benefícios da justiça gratuita. Tratam-se os autos de ação cautelar de 

exibição de documentos ajuizada por VALERIANO CORREA DE MORAES 

em face de BVC – BANCO DE CRÉDITO S/A, na qual requer o autor a 

cópia do contrato de financiamento efetuado junto ao Banco requerido, 

encerrado ou em curso, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, conforme pleiteado no prévio requerimento administrativo. 

Estando evidenciado o direito do autor, enquanto contraente, ao acesso 

às informações a ele relacionadas, defiro a medida liminar pleiteada, para 

que o requerido apresente os documentos solicitados, que deveriam ser 

entregues quando da assinatura do contrato, afastando quanto as contas 

gráficas por não se tratar de documento comum. Assim, cite-se a parte 

requerida, via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 
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dias, oferecer resposta, bem como, intime-o para, no prazo de 05 dias, 

exibir em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, ou opor as 

circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002260-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1002260-97.2018.8.11.0041, : Espécie: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO OU COISA (228)/[LIMINAR]. AUTOR: VALERIANO CORREA 

DE MORAES RÉU: BANCO BMG 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 requerente os benefícios da justiça 

gratuita. Tratam-se os autos de ação cautelar de exibição de documentos 

ajuizada por VALERIANO CORREA DE MORAES em face de BANCO BMG 

S/A, na qual requer o autor a cópia do contrato de financiamento efetuado 

junto ao Banco requerido, encerrado ou em curso, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, conforme pleiteado no prévio 

requerimento administrativo. Estando evidenciado o direito do autor, 

enquanto contraente, ao acesso às informações a ele relacionadas, defiro 

a medida liminar pleiteada, para que o requerido apresente os documentos 

solicitados, ou seja, cópia dos contratos que deveriam ser entregues na 

assinatura, afastando as constas gráficas por não se tratar de 

documentos comuns entre as partes. Assim, cite-se a parte requerida, via 

correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer 

resposta, bem como, intime-o para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo os 

documentos solicitados na peça vestibular, ou opor as circunstâncias 

previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003464-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DE FATIMA ANDRE SOARES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1003464-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: VANDA DE FATIMA ANDRE SOARES SILVA Vistos, 

etc.. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo HONDA CG160 FAN, placa: QBQ9121 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11986377. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR)

EDNA MARQUES DE PINHO (AUTOR)

KASSIELE OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

MARIA DO CARMO OLIVEIRA OAB - 362.294.071-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001328-12.2018.8.11.0041 AUTOR: EDNA MARQUES DE 

PINHO, SANDRO OLIVEIRA DE PINHO, KASSIELE OLIVEIRA DE PINHO 

REPRESENTANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA RÉU: ITAU SEGUROS S/A 

Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de Cobrança de Indenização 

Securitária ajuizada por EDNA MARQUES DE PINHO e outros em face de 

ITAÚ SEGUROS S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

objetivando os autores o recebimento de ¼ para cada do valor do contrato 

de seguro celebrado entre o Itaú Seguros e o falecido Cassiano Pereira de 

Pinho. Cabe ressaltar que os contratos de seguro, nessa modalidade 

englobando os de pecúlio, estão subordinados a regulamentação da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), como disposto no 

Decreto nº 6.313/2007 e facilmente vislumbrado por meio do site 

www.fazenda.gov.br, já que ambas as instituições, SUSEP e BACEN, são 

autarquias distintas vinculadas ao Ministério da Fazenda. Logo, a causa 

pretendi está relacionada apenas a matéria de natureza eminentemente 

civil, que é excluída da competência desta Vara pelo art. 1º, inciso I, §2º 

do Provimento 004/2008/CM. Consoante o decidido no Conflito de 

Competência nº 10324/11, firmado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário em desfavor do Juízo da 14ª Vara Cível, a matéria 

concernente ao não pagamento de prêmio pela seguradora é de 

competência das Varas de Feitos Gerais, senão vejamos: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE SEGURO C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA CÍVEL – 

CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e julgamento é 

de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas 

de direito bancário, se a questão debatida na ação tem natureza 

eminentemente cível.” (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SEGURO – MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a questão tratada na ação tem natureza eminentemente cível, a 

competência para o processo e julgamento é de uma das varas cíveis de 

feitos gerais, e não das varas especializadas de direito bancário.” (CC 

1399/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2016, Publicado 

no DJE 06/09/2016) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR NEGATIVA DE 

COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO FINANCEIRO – 

COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO PROCEDENTE. O 

pedido de responsabilização civil e ressarcimento por danos materiais e 

morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura securitária, 

não se enquadra na competência privativa das Varas Especializada de 

Direito Bancário de que trata o Provimento nº 004/2008/CM - TJMT.” (TJMT 

- SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 10324/2011 – Relator: DES. 

JURACY PERSIANI). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO SAÚDE - COBERTURA MÉDICA, 

HOSPITALAR, EXAMES E REEMBOLSO - MATÉRIA NÃO SUJEITA À 

FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - ÓRGÃO FISCALIZADOR - ANS - 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - INAPLICABILIDADE DO 

ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - FEITOS GERAIS – JUÍZO DA 21ª 

VARA CÍVEL DA CAPITAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. A revisão de 

cláusula contratual de seguro de saúde, concernente a cobertura médica 

e hospitalar, bem como exames e reembolso de valores pagos, não está 

sujeita à fiscalização do Banco Central e, sim, da ANS - AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, logo, não há que se falar em 

competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Assim, diante da inaplicabilidade do artigo 1º, I, § 1º do Provimento nº. 

04/08/CM nos contratos de seguro de saúde que discute a legislação 

pertinente a planos de saúde, o Juízo competente para processar e julgar 

a ação é o de Feitos Gerais, no caso, a 21ª Vara Cível da Capital, para 

onde o feito foi inicialmente distribuído.” (CC 137675/2012, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no 

DJE 17/06/2013). Posto isso, considerando que a causa de pedir não 

envolve operações de crédito fiscalizadas pelo Banco Central, declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos à uma das varas cíveis desta Capital, com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001899-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LANES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1001899-80.2018.8.11.0041, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[VENDA 

CASADA, CONTRATOS BANCÁRIOS, CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, 

BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. REQUERENTE: 

FABIANA LANES DA SILVA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos 

etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a 

requerente os benefícios da justiça gratuita. Tratam-se os autos de Ação 

de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Anulação de 

Cláusulas Abusivas e Ilegais c/c Pedido de Realinhamento de Juros e 

Repetição de Indébito de Parcelas pagas a maior ajuizada por FABIANA 

LANES DA SILVA em face de BANCO HONDA S/A, objetivando em tutela 

de urgência: - que o Banco seja compelido a não incluir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como de protestar seu nome; - a 

manutenção do bem em sua posse; - a devolução do valor cobrado a título 

de tarifa de abertura de cadastro, bem como do seguro constante no 

contrato; - a autorização para a consignação mensal da parcela ou do 

valor total no montante que entende devido; Em primeiro lugar, insta 

consignar que, não obstante o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso 

se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento 

do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, 

não cabe ao juízo impedir o direito da instituição financeira em anotar seu 

nome em cadastros restritivos de crédito. Isso porque, consoante 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Outrossim, com relação ao 

pedido de devolução do valor cobrado da tarifa de abertura de cadastro, 

bem como do seguro constante no contrato, estes serão avaliados 

quando da análise do mérito. Feitas essas considerações, tenho não 

aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência. Ademais, APESAR DE INFORMAR A 

AUTORA QUE NÃO POSSUI INTERESSE NA CONCILIAÇÃO, é sabido que a 
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conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de junho de 2018, às 15h00, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004024-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL TEODORO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1004024-21.2018.8.11.0041, : Espécie: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO OU COISA (228)/[LIMINAR]. AUTOR: EMANOEL TEODORO 

MONTEIRO RÉU: BANCO BMG 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 requerente os benefícios da justiça 

gratuita. Tratam-se os autos de ação cautelar de exibição de documentos 

ajuizada por EMANOEL TEODORO MONTEIRO em face de BANCO BMG 

S/A, na qual requer o autor a cópia do contrato de financiamento efetuado 

junto ao Banco requerido, encerrado ou em curso, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, conforme pleiteado no prévio 

requerimento administrativo. Estando evidenciado o direito do autor, 

enquanto contraente, ao acesso às informações a ele relacionadas, defiro 

a medida liminar pleiteada, para que o requerido apresente os documentos 

solicitados, ou seja, cópia dos contratos, que deveriam ser entregues 

quando firmado, afastando, no entanto, as contas gráficas, posto não se 

tratar de documento comum entre as partes. Assim, cite-se a parte 

requerida, via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 

dias, oferecer resposta, bem como, intime-o para, no prazo de 05 dias, 

exibir em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, ou opor as 

circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037912-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1037912-15.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc.. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo HONDA CIVIC SEDAN, placa: NJA9444 (demais características 

na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a 

concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: 

“BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA 

LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e 

apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 
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procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11249472. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002746-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALENO SILVA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1002746-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GALENO 

SILVA BOAVENTURA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

12011615, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

quanto à baixa de restritivos em nome do requerido, uma vez que 

inexistem determinações nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023796-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO S PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023796-38.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO S 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

9514342, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente 

expedição de ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, bem como de 

restritivos em nome do requerido oriundos desta demanda, haja vista a 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023644-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN LAIS LEITE DE ARRUDA E SILVA REUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023644-87.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KAREN LAIS LEITE DE 

ARRUDA E SILVA REUS Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 5812734, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa de restritivos em nome da requerida oriundos desta 

demanda, haja vista a inexistência de determinação judicial nesse sentido. 

Ante a renúncia do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020199-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1020199-27.2017.8.11.0041, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 
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PAGAMENTO (32)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BANCÁRIOS]. AUTOR: 

EVANGELINA ALMEIDA DOS SANTOS RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... Da análise dos 

autos, verifica-se que as partes apresentaram acordo no Id 11205974 

pleiteando pela homologação de seus termos e consequente extinção do 

feito. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO EXTINTA esta Ação Revisional de Cláusulas e Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

EVANGELINA ALMEIDA DOS SANTOS em face de BV FINANCEIRA S/A, o 

que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019667-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA LEANDRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019667-87.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: TRANSPORTADORA LEANDRO LTDA - EPP 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar fundada 

no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

TRANSPORTADORA LEANDRO LTDA EPP, ambos qualificados nos autos 

em referência, visando à apreensão do veículo CAMINHÃO BASCULANTE 

MERCEDES BENZ/2726, placa EPO-2862, conforme descrito na inicial de Id 

3672892, diante de a constituição em mora da requerida quanto ao 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária 

e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do 

bem em suas mãos, além de a condenação da ré, em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 66.734,03 e acostou diversos 

documentos para instruir a ação. A liminar foi deferida na decisão de Id 

3699047, cumprida conforme auto de busca e apreensão de Id 10762502, 

não sendo o representante da requerida encontrado na mesma 

oportunidade. No entanto, na petição de Id 10877660 compareceu a 

requerida aos autos informando a purgação da mora, comprovando por 

meio da juntada do comprovante de depósito judicial de Id 10877646. Desta 

forma, na decisão de Id 10921373 foi determinada a imediata restituição do 

veículo à empresa requerida, o que foi cumprido em 1º de dezembro de 

2017, conforme auto de restituição de Id 10946073. Intimado o autor, fala 

em bloqueio parcial via Bacenjud, inexistente no caderno processual, não 

impugnando o valor da purga da mora, protestando, apenas pelo seu 

levantamento. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, incisos I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no 

Decreto-Lei 911/69, na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito 

na inicial, ante a mora da parte ré e o gravame de alienação fiduciária 

disposto em contrato de financiamento. Observo que o requerente deu à 

causa o valor de R$ 66.734,03. O veículo descrito na inicial foi apreendido 

aos 14 de novembro de 2017 (Id 10760502), e aos 28 de novembro de 

2017 houve o depósito do valor pleiteado pelo Banco (Id 10877646). Deste 

modo, diante de a purgação da mora, tenho que houve seu 

reconhecimento quanto à procedência do pedido, devendo o feito ser 

extinto. Isso porque, ao consignar nos autos a integralidade do débito 

pendente, no valor anunciado pela parte autora na peça vestibular, a parte 

requerida admitiu como verdadeira a existência do débito vencido e não 

pago à instituição financeira. Como consequência, a solução é extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC, 

visto que o autor aceitou o montante consignado, não fazendo ressalvas 

quanto a este. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA FORMULADO EM GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA AÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – QUITAÇÃO DO 

VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – RECONHECIMNTO DO PEDIDO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

(...). Em conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 3º, do Decreto-lei 

911/69, com a redação dada pela lei 10.931/04, o PAGAMENTO da 

integralidade da dívida poderá ser efetuado pelo devedor no prazo de 

cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal PAGAMENTO equivale ao 

reconhecimento de procedência do pedido, nos exatos termos do artigo 

269, II, do CPC”. (TJMG AP 1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. Sebastião 

Pereira de Souza). “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - 

PURGAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - RECONHECIMENTO PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - 

RECURSO PROVIDO. - Na ação de busca e apreensão, a purga da mora 

equivale ao reconhecimento do pedido inicial e gera a extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de 

Processo Civil, impondo-se correção do dispositivo da sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª 

CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA MORA - PAGAMENTO 

DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das prestações vencidas 

ocorre a purga da mora, levando á extinção do processo, com resolução 

do mérito, em virtude do reconhecimento do pedido". (Apelação Cível 

1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 

31/01/2014) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

amparo legal no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta 

Ação de Busca e Apreensão, com o reconhecimento da parte ré quanto à 

procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao 

autor a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de 

crédito. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Com efeito, segue Alvará Judicial em favor da parte 

requerente, conforme dados bancários indicados na petição de Id 

11097124 e poderes de Id 3672921. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito 

(Autos Cód. 1019667-87.2016).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020309-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE ASSIS DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1020309-60.2016.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: LUCINEIDE ASSIS DE FRANCA Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no 

Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A em face de 

LUCINEIDE ASSIS DE FRANÇA, todos qualificados nos autos em 

referência, visando à apreensão do veículo RENAULT CLIO, placa 

NPD2844, conforme descrito na peça vestibular, diante de a constituição 

em mora da ré quanto ao contrato de financiamento celebrado com 

cláusula de alienação fiduciária, a partir da prestação vencida em 

09/09/2016, pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 
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ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários de 

advogado. Atribuiu à causa o valor de R$ 12.217,65 e acostou 

documentos. A liminar foi deferida (Id. 4306340) e cumprida aos 

13/06/2017 (Id. 8138494), sendo a ré citada na oportunidade. Em 

contestação (Id. 8194205), a ré anunciou em preliminar a existência da 

ação revisional código 1172252 em trâmite neste juízo. Aventa a Teoria do 

Adimplemento Substancial, ao afirmar que restam apenas as duas últimas 

parcelas, além de pequeno valor residual, que constitui 36% do valor do 

bem, alegando que a apreensão do bem em contrato de 72 prestações, 

nas quais 36 estão inadimplidas, demonstra conspícua injustiça, ante a 

quitação de mais de 64% do contrato. Afirma a descaracterização da 

mora ao cobrar juros acima do limite constitucional, mensalmente 

capitalizados e com incidência ilegal de comissão de permanência, 

pugnando pela revogação da liminar, extinção do feito por não 

configuração da mora ou a concessão de prazo para a purgação da mora. 

Impugnação à contestação Id. 9810784, refutando a assistência judiciária, 

bem como a tese de adimplemento substancial. É o relatório. Decido. 

Prefacialmente, não conheço da peça processual intitulada “Impugnação à 

Contestação” (Id. 8152718, de 14/06/2017), por ser estranha a estes 

autos, já que endereçada aos autos n. 1008873-70.2017.811.0041. 

Destaco, ainda, que apesar de a parte autora, também na peça processual 

Id. 9810784, refutar a concessão das benesses da assistência judiciária à 

parte ré, por não ter sido este pedido formulado nos autos, deixo de me 

manifestar a respeito. Faço também constar que, apesar de anunciar a ré 

a existência de ação revisional código 1172252 em trâmite neste juízo, dos 

andamentos processuais lançados no site do E. TJMT é possível verificar 

que há muito ocorreu o trânsito em julgado da sentença que a julgou 

extinta, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC, encontrando-se 

atualmente em arquivo. Assim, por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, 

na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora 

da parte ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. No que tange a teoria do adimplemento substancial, 

levando-se em consideração que, apesar de não estar formalmente 

prevista no Código Civil de 2002, esta se ampara com base nos princípios 

da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação do abuso 

de direito e do enriquecimento sem causa. No caso dos autos, não 

observo a configuração de nenhum dos requisitos elencados, 

notadamente ao se ter em vista que a própria ré anunciou ter quitado 64% 

do ajuste, tratando-se de contrato livremente entabulado pelas partes, sem 

o ataque direto a qualquer cláusula tida como abusiva, não havendo a 

caracterização de falta de boa-fé, na forma aventada, notadamente ante a 

assumida inadimplência quanto as prestações anunciadas como em 

aberto. A respeito, mister se faz destacar o posicionamento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.622.555-MG, senão vejamos: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando 

sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, 

quando a lei especial de regência expressamente condiciona a 

possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só 

tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise 

(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação 

firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 

1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a 

restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no 

prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e 

apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida 

como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os 

encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão 

(prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra 

via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso 

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida 

de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem 

poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do 

inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do 

bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no 

patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem 

sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem 

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria 

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o 

credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima 

parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 
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do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 

1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 

16/03/2017). Nesta decisão, os ministros da 2ª Seção do Colendo STJ 

decidiram que o pagamento da maior parte das parcelas não é capaz de 

afastar o que prevê o Decreto-Lei 911/69, destacando que, consoante 

precedentes do STJ, a tese do adimplemento substancial não se aplica às 

hipóteses em que o devedor fiduciário deixa de cumprir com o pagamento 

integral da dívida. Demais disso, ainda que a requerida sustente a tese de 

que teria quitado 64% do ajuste, tem-se que na peça vestibular a autora 

afirmou ser o débito de R$ 12.217,65, não havendo impugnação quanto ao 

valor apontado, tampouco prova de pagamento de todas as mensalidades 

vencidas. Há de se ter em vista, ainda, que resta prejudicada a alegação 

de aplicação da teoria do adimplemento substancial, notadamente ao se ter 

em vista que na decisão interlocutória Id. 4306340 já foi fixado que a 

purgação da mora poderá ser feita pela integralidade da dívida atualizada. 

Consoante o § 1º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, cinco dias após 

executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, bem como, nos 

termos do § 2º do mesmo dispositivo, o prazo será de 05 dias para a 

devedora poder pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus. A purgação da mora deve se dar no 

prazo legal, que é peremptório, com o devido depósito nos cinco dias a 

que se alude o dispositivo em comento, sob pena de afrontar o processo 

legal, pois a preclusão manifesta-se em razão da necessidade de que as 

diversas etapas do processo se desenvolvam de maneira sucessiva. 

Assim a lição doutrinária acerca do tema: "A preclusão indica perda da 

faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório 

previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido 

(preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com 

aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Nelson 

Nery Junior, Código de Processo Civil Anotado e Legislação Extravagante, 

7ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 809). No mesmo sentido a 

Jurisprudência: "APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE 

IMPROPRIEDADE DO PEDIDO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS. 

DECRETO-LEI 911/69. PURGA DA MORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 

PRAZO DO ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI-911/69. Não se cogita o 

acolhimento de preliminar para a declaração de nulidade de cláusula 

contratual, em que o recurso de apelação se restringe à discussão sobre 

a constituição em mora do devedor. Verificada a mora ou o inadimplemento 

do devedor, faculta-se ao credor fiduciário, através da ação de busca e 

apreensão, obter o bem alienado fiduciariamente em garantia do 

cumprimento do contrato firmado. Comprovado o inadimplemento do 

devedor, e não havendo purga da mora no prazo de 05 (cinco) dias da 

efetivação da medida liminar, impõe-se a procedência do pedido de busca 

e apreensão.” (TJMG – 1.0153.13.007041-09/001 de 08/08/13) Por não ter 

o requerido cumprido o seu ônus processual de purgar a mora no prazo 

legal, no valor disposto na inicial e/ou mesmo, naquele que entende devido, 

em nome do princípio da boa fé, resta evidenciada a preclusão, bem como 

a falta de interesse na sua efetivação, ante o tempo transcorrido. No mais, 

no que tange ao requerimento de descaracterização de sua mora em 

decorrência de cobranças abusivas, tenho que não há como ser 

apreciado tal pedido, posto que sem a correspondente causa de pedir, ou 

tampouco especificação de qual seria o excesso cometido, sem a devida 

fundamentação. Isso porque o nosso ordenamento adota a teoria da 

substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte decline os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, senão vejamos a lição de Humberto 

Theodoro Júnior a respeito: "Quando o Código exige a descrição do fato e 

dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a adoção do princípio 

da substanciação da causa de pedir, que se contrapõe ao princípio da 

individuação. (...) Para a substanciação, adotada por nossa lei processual 

civil, o exercício do direito de ação deve se fazer à base de uma causa 

petendi que compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu 

a conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial. A 

descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, então, ao primeiro 

plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de ser identificado 

desde logo." (in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326). 

Sob esse prisma, extrai-se que a ré, ao deduzir em juízo a sua pretensão, 

deve indicar, além do direito subjetivo que pretende exercitar, também a 

sua origem e a vinculação lógica destes com o pedido formulado, para 

permitir à parte contrária a compreensão da demanda e a possibilidade do 

exercício pleno do direito de defesa. Assim o entendimento sedimentado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

ENCARGOS ABUSIVOS. NORMALIDADE DO CONTRATO.TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. ADMINISTRADORAS. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.INTIMAÇÃO. PARTE 

CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.1. Não se admite a revisão de ofício 

de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos sujeitos às 

normas de defesa do consumidor. Precedentes de ambas as turmas da 2ª 

Seção deste Tribunal. 2. Os encargos qualificados como abusivos e que 

afastam a mora do devedor são aqueles que incidem na fase de 

normalidade do contrato e não os que decorrem da inadimplência do 

devedor. 3. As administradoras de consórcio podem estabelecer o valor 

da taxa de administração de consórcios, segundo critérios de livre 

concorrência de mercado (art. 33, da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97). 

Precedentes da 2ª Seção. 4. A ausência de intimação da parte contrária 

para apresentar contrarrazões a embargos de declaração aos quais foi 

atribuído efeito modificativo mediante decisão singular do relator, no caso, 

não representa prejuízo algum para o ora agravante, diante da 

possibilidade de interposição de agravo regimental, dando ensejo para a 

reconsideração pelo relator ou submissão da matéria à Turma. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 

1100270/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)” Cumpre esclarecer que esse 

posicionamento foi consolidado por meio de a Súmula n. 381/STJ, que 

determina que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, 

de ofício, a abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende 

a parte seja declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o 

exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade 

contratual. No mais, observo da documentação encartada com a inicial, a 

relação contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido (Id. 

8138494). Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte ré, 

tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito. De conseguinte, 

restando presentes os pressupostos legais de constituição e 

desenvolvimento do processo, aliada a prova documental inequívoca, de 

rigor a procedência do feito. No que concerne à vigência do contrato, 

desde já faço constar que não é “extra petita” a sentença que julga 

procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. Isso porque, conforme determina o § 1º do art. 

3º do Decreto-lei nº 911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º 

do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena da instituição financeira sobre o bem 

alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, 

e que o saldo da alienação do bem deve ser destinado ao abatimento do 

montante devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito 

em favor da parte devedora, esse poderá ser cobrado ou restituído em 

cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da 

busca e apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, 

tendo em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do 

credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não 

é extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 215 de 414



MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão 

movida por BANCO RCI BRASIL S/A em face de LUCINEIDE ASSIS DE 

FRANÇA, 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 ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018831-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CAMPOS GIACOMETI TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018831-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: DANIELA CAMPOS GIACOMETI 

TORRES Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A em face de DANIELA CAMPOS GIACOMETI TORRES, ambos 

qualificados nos autos em referência, visando à apreensão do veículo 

PEUGEOT 208 ALLURE, placa NPO-1975, conforme descrito na inicial de Id 

8172145, diante de a constituição em mora da requerida quanto ao 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária 

e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do 

bem em suas mãos, além de a condenação da ré, em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.928,74 e acostou diversos 

documentos para instruir a ação. A liminar foi deferida na decisão de Id 

10209643, e cumprida conforme auto de busca e apreensão de Id 

11161455, sendo a requerida citada na mesma oportunidade. Na petição 

de Id 11418103 compareceu a requerida aos autos informando a purgação 

da mora, comprovando por meio da juntada do comprovante de depósito 

judicial de Id 11418124. Desta forma, na decisão de Id 11775613 foi 

determinada a imediata restituição do veículo à requerida, o que foi 

cumprido em 1º de março de 2018, conforme termo de devolução de Id 

12071526. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, incisos I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no 

Decreto-Lei 911/69, na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito 

na inicial, ante a mora da parte ré e o gravame de alienação fiduciária 

disposto em contrato de financiamento. Observo que o requerente deu à 

causa o valor de R$ 6.928,74. O veículo descrito na inicial foi apreendido 

aos 14 de dezembro de 2017 (Id 11161455), e aos 19 de janeiro de 2018 

houve o depósito do valor pleiteado pelo Banco (Id 11418124). Deste 

modo, diante de a purgação da mora, tenho que houve seu 

reconhecimento quanto à procedência do pedido, devendo o feito ser 

extinto. Isso porque, ao consignar nos autos a integralidade do débito 

pendente, no valor anunciado pela parte autora na peça vestibular, a parte 

requerida admitiu como verdadeira a existência do débito vencido e não 

pago à instituição financeira. Como consequência, a solução é extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC. 

Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

FORMULADO EM GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA AÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – QUITAÇÃO DO 

VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – RECONHECIMNTO DO PEDIDO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

(...). Em conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 3º, do Decreto-lei 

911/69, com a redação dada pela lei 10.931/04, o PAGAMENTO da 

integralidade da dívida poderá ser efetuado pelo devedor no prazo de 

cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal PAGAMENTO equivale ao 

reconhecimento de procedência do pedido, nos exatos termos do artigo 

269, II, do CPC”. (TJMG AP 1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. Sebastião 

Pereira de Souza). “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - 

PURGAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - RECONHECIMENTO PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - 

RECURSO PROVIDO. - Na ação de busca e apreensão, a purga da mora 

equivale ao reconhecimento do pedido inicial e gera a extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de 

Processo Civil, impondo-se correção do dispositivo da sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª 

CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA MORA - PAGAMENTO 

DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das prestações vencidas 

ocorre a purga da mora, levando á extinção do processo, com resolução 

do mérito, em virtude do reconhecimento do pedido". (Apelação Cível 

1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 

31/01/2014) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

amparo legal no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta 

Ação de Busca e Apreensão, com o reconhecimento da parte ré quanto à 

procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao 

autor a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de 

crédito. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado, suspendo por cinco anos, em razão de a requerida ser 

beneficiária da justiça gratuita. Com efeito, segue Alvará Judicial em favor 

da parte requerente, conforme dados bancários indicados na petição de Id 

12071509 e poderes de Id 8172164. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito 

(Autos Cód. 1018831-80.2017).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038095-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1038095-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLEIDE MARIA 

DOS SANTOS Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

11275302, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com relação ao 

pleito de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que 

proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a 

ausência de determinação do Juízo nesse sentido. No mais, constato que 

não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037305-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CRISTINE VIEIRA DANTAS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1037305-02.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TATIANE CRISTINE 

VIEIRA DANTAS OLIVEIRA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 11275302, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto 

ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. No mais, constato 

que não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 20558-28.2016.811.0041 – COD. 1124237

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EXECUTADO(A,S): NEREU NATT

CITANDO(A,S): Executados(as): Nereu Natt, Cpf: 33600104934, Rg: 

2792278-2 SSP MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 28.180,09

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

19 de março de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1011322-98.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

EXECUTADO: GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA e OTONI 

AZAMBUJA JUNIOR

CITANDO: GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 

03.971.295/0001-31 e OTONI AZAMBUJA JUNIOR,

CPF 838.251.001-97

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 750.529,19

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, , digitei. 

Cuiabá - MT, 13 de março de 2018. Assinado digitalmente

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1032989-43.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: Notificação

PARTE REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

ADVOGADOS Patrícia Biondo

PARTE REQUERIDA: WESLEY MANFRIN BORGES

NOTIFICANDO: WESLEY MANFRIN BORGES

FINALIDADE: NOTIFICAR WESLEY MANFRIN BORGES, brasileiro, casado, 

advogado, cadastrado no CPF nº 704.399.581-72 acerca do débito 

consorcial referente à Proposta de Transferência nº 40214; Contrato de 
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Adesão de Consórcio nº 22605 - Grupo/Cota 530/306.3 e Contrato de 

Alienação Fiduciária em Garantia nº 36987 e nº 36986 no valor de R$ 

77.711,77 (setenta e sete mil setecentos e onze reais e setenta e sete 

centavos) perante o credor RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA inscrita no CNPJ nº 91.108.027/0001-58, para 

pagamento em 3 (três) dias a contar da publicação deste, sob pena de 

propositura da ação de busca e apreensão, cobrança ou execução ao 

critério da credora fiduciária.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Efetivada a notificação, decorrido o 

prazo de quarenta e oito horas, certifique-se e entregue-se os autos ao 

autor, observando as formalidades legais, como posto no despacho inicial. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 6 de março de 2018. Assinado digitalmente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028381-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA E LANCHONETE AGUAS CLARAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

IVONE DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015877-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HACK (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007404-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (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: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028320-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENARIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

JOSE SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036393-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANI SOARES DE MORAES PACHECO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o cumprimento do acordo e a 

satisfação do acordado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023243-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CICARELLI NETO (EXECUTADO)

DEDETIZACAO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

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 a penhora como 

postulado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018356-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Vistos, etc. Em face da anuência do autor com o depósito efetivado pelo 

requerido, tenho por satisfeita a obrigação, nada mais havendo a reclamar 

nos autos. Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006897-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA PINHEIRO DE SA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006992-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DE LIMA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003374-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISON DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034829-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO P B PAULA SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento. Custas pelo desistente. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032569-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (EMBARGANTE)

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, pois a 

preliminar de ilegitimidade passiva no processo executivo, foi amplamente 

dirimido. Não estando afeto a este Juízo, impor parte legítima e sim, 

resolver a ilegitimidade nos termos do pedido inicial Assim, cumpra-se a 

referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037160-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, 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 ,  2 0 . 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Proceda-se restrição judicial do bem. Defiro a dilação por dez 

dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021974-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MARTINS DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)
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Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037820-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON AUGUSTO DE MELLO SILVA (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, 20.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034827-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIO FERREIRA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012560-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013017-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS ALVES SOARES (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027894-32.2017.8.11.0041

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:

DENIS GARCIA DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa 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: 1017413-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS PAISAGISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON NERES REIS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028929-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026311-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON BEZERRA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 
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postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025263-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (EXECUTADO)

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida CLAUDEIR 

ALBINO PRUDENCIO, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar a vinculação da guia de distribuição das 

custas e taxas judiciárias ao número único do processo COMO 

DEMONSTRAR A MORA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indefer imento da in ic ia l .  Mi lena Salgue i ro ,  Assessora , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034753-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL MAXMILLIAN COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014972-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 02/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016996-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEGARD FRANCO DINIZ E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Considerando a existência de título 

executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em 

Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Após, cumpra-se 

determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não 

havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora 

em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.03.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016814-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. PRATES - ME (EXECUTADO)

VALMIR RODRIGUES PRATES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 02/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013227-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIMAR MANOEL DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 221 de 414



 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a carta de citação negativa e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

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:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018717-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ RIBEIRO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001071-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037418-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAEL FRANCA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o retorno de carta de citação 

negativa e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024567-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (EXECUTADO)

CASA DOS COLCHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DULCINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031673-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015254-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LICURGO PIMENTEL NETO (EXECUTADO)

HERLON SANTOS PIMENTEL (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010052-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI OAB - MT14793/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO COELHO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 02/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703673 Nr: 38312-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ, ARNOLDO 

DA GAMA ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita de Cássia Levanti 

Aleixes - OAB:4.683 - OAB/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito pelo valor remanescente, conforme cálculo 

homologado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 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

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 254/278 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Nereu Natt, Cpf: 33600104934, 

Rg: 2792278-2 SSP MT Filiação: Hermínio Natt e Maria Biffi Natt

Resumo da Inicial:
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Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226452 Nr: 33662-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO DE NOVAES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183002 Nr: 29943-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIA CRISTINA MOURA ALT, JOÃO 

BOSCO RIBEIRO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

A. RIBEIRO, para devolução dos autos nº 29943-20.2004.811.0041, 

Protocolo 183002, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747856 Nr: 45123-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada a apresentar 

novas guias de distribuição da carta precatória na Comarca de Ribas do 

Rio Pardo - MS, NO PRAZO DE 5 DIAS, vez que a apresentada às fls. 

536/540 dos autos já foram utilizadas.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos, etc.

Em face da anuência do autor proceda-se a retificação do polo ativo da 

ação, como postulado nos autos, na autuação, etiqueta do processo e 

Distribuidor.

Após, expeça-se nova carta de adjudicação com a retificação acima e 

cumpra-se o último parágrafo de fl.319.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136265 Nr: 25728-78.2016.811.0041

 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: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos, etc.

Em face da decisão de fls.195/199, passo análise dos Embargos de 

Deeclaração, em face do reconhecimento da tempestividade.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida e a determinação de fl.151, pois ali 

foi muito bem fubdamentado a razão da homologação do cálculo, o qual me 

reporto.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Edital Citação

 EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 24805-52.2016.811.0041 – COD. 1134246

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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

PARTE RÉ: FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME, LAERCIO

CALGARO E VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO

CITANDO: FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME, CNPJ 

11.950.901/000

1-60, LAERCIO CALGARO, CPF 856.302.849-91, VIVIANE CARINE

REZEPOKA CALGARO, CPF 006.885.559-18.

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$ 

58.660,72. 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. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 
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dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de março de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011407-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que a parte devedora 

efetuasse o pagamento do débito. Manifeste o credor requerendo o que 

de direito em cinco dias. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037706-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLPHO AUGUSTO DALTRO GOMES 98460307115 (EXECUTADO)

RODOLPHO AUGUSTO DALTRO GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

8 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1037706-98.2017.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: RODOLPHO AUGUSTO DALTRO GOMES 98460307115, 

RODOLPHO AUGUSTO DALTRO GOMES Atenciosamente. FERNANDO 

CASO GRANAI Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038013-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (EXECUTADO)

ELIANE DE BARROS SANTOS (EXECUTADO)

MARIO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

8 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1038013-52.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 331.614,56; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO ITAULEASING S.A. Parte Ré: EXECUTADO: ENECOL 

ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, MARIO DOS SANTOS JUNIOR, 

ELIANE DE BARROS SANTOS Atenciosamente. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001939-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE SOARES MARTINS (EXECUTADO)

WELTON CANDIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

DELTA MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

8 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1001939-62.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 145.358,60; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: DELTA MAIS 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA - ME, ANNE SOARES 

MARTINS, WELTON CANDIDO DOS SANTOS Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA CARVALHO DE PINHO GALVAO (EXECUTADO)

OZIEL OLIVEIRA GALVAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

9 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1003001-40.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 101.475,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: D.A. 

COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME, ALESSANDRA CARVALHO DE 

PINHO GALVAO, OZIEL OLIVEIRA GALVAO Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1285678 Nr: 3481-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA 

HELLEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o ato deprecado – fls. 05.

Em quinze (15) dias, a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do Provimento n.º 14/2016, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

No intuito de aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, 

a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na 

CNGCGJ .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23764 Nr: 93-91.1999.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

SERRAS LTDA, Jumar Onofre Ferreira, ZILDA RODRIGUES FERREIRA, 

JAIME ONOFRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Tavares Vilela - 

OAB:5481, JULIANO ROSS - OAB:5498

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796596 Nr: 2950-22.2013.811.0041

 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: ROSANE CRISTINA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S. A., BANCO DO BRASIL, JB CRED SOC. DE CRÉDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES 

- OAB:147.386/SP, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 MANIFESTEM AS PARTES EM CINCO DIAS SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 966163 Nr: 7492-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNY SERGIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para as partes manifestarem sob o retorno dos autos no prazo de cinco 

dias sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100889 Nr: 10908-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIAGO E SENA LTDA, PAULO AFONSO 

PARENTE SENA, JULIANO GARCIA PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para as partes manifestarem sob o retorno dos autos no prazo de cinco 

dias sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1098286 Nr: 9811-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA - ME, 

VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob o retorno dos autos no prazo de cinco dias 

sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 875278 Nr: 13621-70.2014.811.0041

 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: GLEISON APARECIDO BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos.

Sobre o requerido pelo Autor, quando noticiado o cumprimento do acordo 

(fl. 228), ouça-se a Financeira Ré, em dez (10) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770099 Nr: 23100-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A

 Para as partes manifestarem sob o rertorno dos autos no prazo de cinco 

dias sob pena de arquivamneto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386243 Nr: 22237-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 128341 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, anotando a 

desnecessidade de requerimento do Réu/Executado, eis que este sequer 

foi citado, julgo extinto o processo sem resolução de seu mérito, em face 

do não atendimento do Autor/Exequente à intimação para promover atos 

processuais que lhe incumbiria, o que faço com base no art. 485, III, e § 

1º, do CPC.Custas se houver pelo Autor/Exequente (art. 485, § 2º, CPC). 

Sem honorários, dado que sequer houve citação.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770099 Nr: 23100-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.B DE ARAUJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A

 para as partes manifestarem sob o retorno dos autos no prazo de cinco 

dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 321706 Nr: 23216-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEBERSON DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 para as partes manifestarem sob o retorno dos autos no prazo de cinco 

dias sob pena de arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047842 Nr: 45338-66.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA CAMPOS DE OLIVEIRA FARES, 

FAIÇAL FEIZ FARES, PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 De consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

restando prejudicado o pedido de prova pericial para recálculo do 

contrato, considerando que os encargos aplicados foram em 

conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo evidenciada 

qualquer irregularidade.CONDENO os Requeridos, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do NCPC.Tendo em vista que a sentença foi proferida de 

forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do NCPC (referendado 

pelo artigo 523, do NCPC).Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 897449 Nr: 27891-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO QUINTEIRO ALMEIDA - 

OAB:15.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos descritos na inicial, para condenar a Requerida BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ao 

pagamento a título de danos materiais o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), acrescidos de juros e correção monetária, a partir da celebração 

do contrato, ou seja, em 10/09/2010 (fls. 17/18), e por consequência 

resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO, ainda, a Requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ao pagamento da quantia de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, 

valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, devendo 

tal correção fluir da data da sentença (Súmula 362, STJ), e juros 

moratórios fixados em 1% (um porcento) ao mês, sem capitalização, 

contados a partir da citação, que se deu em 28/01/2015 (fl. 40).CONDENO 

a Financeira Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814279 Nr: 20753-18.2013.811.0041

 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: ANDERSON HENRIQUE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 Diante do exposto, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, para declarar irregular a dedução da cláusula penal no 

valor a ser restituído pela Administradora Requerida ao Autor, 

permanecendo inalterados os descontos referentes à taxa de 

administração e seguro de vida, ao qual deve ser incidir correção 

monetária a partir do seu desembolso e juros de mora de 1,0% (um por 

cento) ao mês, a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo.Em face 

da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, serão rateados 

entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), ficando, pois, 

suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que 

somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do 

trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência do Autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Por fim, 

reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC, em relação ao primeiro Requerido Trescinco Administradora de 

Consórcio S/C Ltda.Com relação à Ré Trescinco, em face da sucumbência 

do Autor, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais a ser pagos por 

este em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba sucumbencial da parte 

Autora, que somente poderá ser executada se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1016638 Nr: 30398-96.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MIRIAM NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO ITAU S/A, BANCO CITICARD S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO ITAUCARD S/A, MIDWAY S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCARD S/A, 

HSBC FINANCE DO BRASIL S/A, BANCO PORTOCRED S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CASSIO MAGALHÃES 

MEDEIROS - OAB:OAB/RS 60.702, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:, diogo ibrahim 

campos - OAB:13296, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:11.640, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, em 

consequência, torno definitiva a antecipação da tutela outrora concedida 

(fls. 219/220), para readequar os valores das prestações dos 

financiamentos pactuados ao limite de 30% (trinta por cento) dos 

vencimentos líquidos da Autora, respeitada a proporcionalidade de cada 

parcela de empréstimo dentre do limite de 30%, depois dos descontos 

obrigatórios da Previdência Pública e IRPF, o que deve ser aplicado ao 

terceiro Requerido Banco Panamericano S/A, e ao oitavo Requerido Banco 

Santander (Brasil) S/A, na proporção do valor de cada parcela devida.Em 

face da sucumbência, CONDENO as partes ‘pro-rata’ Autora e o terceiro 

Requerido Banco Panamericano S/A, e oitavo Requerido Banco Santander 

(Brasil) S/A, ao pagamento, respectivamente, de 80% e 20%, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), os quais serão compensados, nos termos do art. 86, 

caput, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se 

em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor 

provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos 

do art. 98, § 3º, do CPC.DETERMINO a remessa dos autos ao cartório 

distribuidor para proceder a alteração do polo passivo da demanda de 

Banco Citicard S/A para Itaucard Financeira S/A – Crédito, Financiamento 

e Investimento, tendo em vista a ocorrência de sucessão entre as 

financeiras.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 242443 Nr: 10956-62.2006.811.0041

 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): SEBASTIÃO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1.8071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO QUE O DOCUMENTO JUNTADO NÃO FAZ PROVA DA 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL, MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378498 Nr: 1472-09.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC OBRAS MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 

LTDA, MARCO AURÉLIO RESENDE RODRIGUES, JOSE BENICIO 

RODRIGUES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANIFESTE A PARTE CREDORA REQUERENDO O QUE DE DIREITO EM 

CINCO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795224 Nr: 1554-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO ARAÚJO

 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:

 MANIFESTE A PARTE CREDORA REQUERENDO O QUE DE DIREITO EM 

CINCO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810736 Nr: 17233-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 MANIFESTE A PARTE CREDORA REQUERENDO O QUE DE DIREITO EM 

CINCO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26118 Nr: 5600-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT, TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - OAB:2842-A/MT

 MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA 

DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 795224 Nr: 1554-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO ARAÚJO

 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:

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810736 Nr: 17233-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 
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FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 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.: 14841 Nr: 1938-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA E OUTROS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 2516-29.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ANÍSIO FRAGA, JOSÉ 

HENRIQUE ANÍSIO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 233969 Nr: 3232-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:10.931-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, pagamento do débito. Na oportunidade, impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 700608 Nr: 35231-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - 

OAB:5397-B/MT, MICHELE MENNA SOARES - OAB:38936

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte devedora para 

pagar o valor indicado na petição de fls. 223/225, referente aos 

honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§ 1º, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 2516-29.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ANÍSIO FRAGA, JOSÉ 

HENRIQUE ANÍSIO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 14841 Nr: 1938-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA E OUTROS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013598-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEOPOLDO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1013598-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRB CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A REQUERIDO: JOSE LEOPOLDO 

MARQUES Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o 

valor da causa para R$ 30.759,72 (trinta mil, setecentos e cinquenta nove 

reais e setenta e dois centavos), conforme planilha de cálculo ID. 

6131250, isto, pois, em ações de busca e apreensão o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 
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vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor indicado para 

purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO 

VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o Autor para que proceda ao 

recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos termos 

do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. No caso em que o bem seja apreendido, e não citado o 

Requerido, aguarde-se o decurso de prazo para contestação, e caso não 

apresentada contestação, certifique-se e cite-se por Edital. Ocorrendo 

que o Requerido não tenha sido citado e o bem não foi apreendido, 

promova-se a intimação do Credor para informar onde o bem pode ser 

encontrado, bem como para promover a citação do Requerido, em quinze 

(15) dias. Ademais, caso a citação seja positiva, mas o veículo não tenha 

sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e venham os autos conclusos para sentença 

com eventual autorização para conversão da obrigação em pecúnia. 

Ressalte-se que a expedição do mandado está condicionada ao 

recolhimento e vinculação das custas pelo Autor, em quinze (15) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 4 de maio de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005827-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DOS ANJOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005827-73.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede na cidade de Osasco/SP, 

por intermédio do seu advogado, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão em face de Reinaldo dos Anjos 

Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 291.871.078-48, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou o 

requerente que firmou com o requerido um contrato de financiamento n. 

4350656023, em 11/09/2013, tornando-se credor do requerido da quantia 

de R$ 38.804,16 (trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e dezesseis 

centavos), devendo ser reembolsado em 48 (quarenta e oito) prestações 

mensais de R$ 808,42 (oitocentos e oito reais e quarenta e dois centavos) 

cada, vencendo-se a primeira em 20/10/2013 e a última em 20/09/2017, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) 

veículo marca FORD, modelo RANGER (CD) XLT 2.5 16V FLEX 4P, cor 

PRATA, ano de fabr icação/modelo 2013/2013,  chass i 

8AFAR22F0DJ115990, placa OBR 1130, renavam 569416116. No entanto, 

o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a 

partir de 20/08/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 7.122,99 (sete mil, cento e vinte e dois reais e 

noventa e nove centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituída em mora. 

Indeferida a liminar, foi revogada a decisão em sede de Agravo de 

Instrumento n. 1004103-60.2017.8.11.0000 (PJE). Apreendido o bem e foi 

citado o requerido, conforme documentos de ID’s 10270820, 10270952, 

10271110 e 10271115, este compareceu aos autos junto aos ID’s 

10258397, 10278281, 10278333 e 10278346 pleiteando a purga da mora, 

com comprovante de pagamento da integralidade do débito, pleiteando a 

restituição do bem. Em decisão de ID 10323812 foi deferido o pedido de 

purga da mora e determinada a expedição de mandado de restituição do 

veículo. Apesar do valor dado à causa de R$ 7.122,99, o requerido purgou 

a mora na integralidade do débito de R$ 13.590,35. Restituído o bem ao 

requerido (ID 10447385). O requerente manifestou junto ao ID 10526249 a 

concordância com o valor depositado, pleiteando a liberação do valor 

depositado. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de "Ação de Busca e Apreensão" movida por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Reinaldo dos Anjos Silva, visando à 

apreensão e depósito de um veículo, objeto do Contrato de Financiamento, 

devido à inadimplência do segundo relativamente às prestações ajustadas. 

Verifica-se que a parte autora, ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, porquanto o requerido, 

apesar de notificado extrajudicialmente, permaneceu inadimplente com o 

pagamento das prestações do contrato de financiamento entabulado entre 

as partes. Ora, o requerente teve que acionar a máquina judiciária para 

fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de ajuizada 

a presente ação, compareceu o requerido aos autos, solicitando a purga 

da mora. É certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, 

o reconhecimento do pedido traz como consequência a responsabilidade 

pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se baseia o pleito do requerente, 

devendo a parte ré suportar o pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da 

causalidade. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO 

DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO 

DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial não foi impugnado 

especificamente, motivo por que considera-se suficiente o valor 

depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do autor e deve 

incluir as custas processuais e honorários advocatícios. Arts. 26 e 269, 

inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4ª 

T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
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NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de 

verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, mesmo tendo o réu 

purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, 

ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado nos 

consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da 

ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, depositando em juízo todas as 

parcelas, alcançando o valor da causa, quitando o contrato, a extinção da 

lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do 

pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, revogo a liminar concedida em ID 9851541. Declaro quitado 

o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas do 

contrato, vencidas e vincendas. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. 

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo, e suas devidas 

correções, ao patrono do requerente, consoante informações a serem 

trazidas pelo mesmo, para a devida quitação do contrato. Após, deverá o 

Banco requerente providenciar as devidas baixas em relação à quitação 

do contrato, para baixa de gravame e exclusão do nome do requerido dos 

cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa). Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020594-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003636-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VERALDO MENEGUCI OAB - PR44412 (ADVOGADO)

HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS OAB - SP100371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICO TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise à minuta do acordo encartado aos 

autos , verifico que a data da última parcela se realizaria em novembro de 

2017, desta deita impulsiono os autos para intimar a parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste nos autos quanto ao cumprimento do 

acordo entabulado, sob pena de seu silêncio ser considerado o feito 

devidamente cumprido.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006504-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCE DE CAMPOS PAULA LEVENTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006504-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARLUCE DE CAMPOS PAULA 

LEVENTI DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 20 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005965-06.2018.8.11.0041

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:

NEY JAISON PEREIRA GOBIRA (RÉU)

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005965-06.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, NEY JAISON 

PEREIRA GOBIRA DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006232-75.2018.8.11.0041

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:

HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA (RÉU)

INES AMELIA NIGRO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006232-75.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA, INES AMELIA NIGRO DESPACHO Vistos 

e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de 

março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006953-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (RÉU)

EUDES GARCIA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA DA COSTA MENEZES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006953-27.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: EMTTL 

TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP, EUDES GARCIA DE ARAUJO, MARIA DA 

COSTA MENEZES DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022517-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729378 Nr: 25377-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para:

 1 – intimar o Dr., ELIANE GOMES FERREIRA OAB/MT 9862, para que no 

prazo improrrogável de 03 (três) dias, devolva os autos sob pena perder o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo. A sua não devolução no prazo assinalado 

incindirá nas sançoes impostas pelo art. 234 do CPC, haja vista a carga 

dos autos em 21/02/2018 e sua não devolução até a presente data, prazo 

muito além da determinação judicial contida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814273 Nr: 20747-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL CEDRO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042953 Nr: 42972-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GILSON LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:OAB/MT 20.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Honda S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Francisco Gilson Lima de Oliveira, no entanto, requereu às fls. 59, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à baixa de restrição junto ao Detran (Renajud), tendo 

em vista que não houve determinação deste Juízo neste sentido.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1152152 Nr: 32642-61.2016.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 44374 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 04; 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, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790730 Nr: 44781-84.2012.811.0041

 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: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A, DOMINGOS 

KENNEDY GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI 

CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls. 286

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a data informada para o findar do acordo em 

15/03/2018, impulsiono os autos para intimar as partes, POR MEIO DE seus 

patronos, via imprensa, informarem seu devido cumprimento, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de considerar o acordo devidamente cumprido 

ensejando sentença com julgamento do mérito. É o que me cumpre 

impulsionar.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751900 Nr: 3687-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE PAULA BARBOSA DE A VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a certidão de decurso de prazo encartada as fls.145; sendo que, em caso 

de cumprimento de busca e apreensão VIA MANDADO, deverá a parte 

autora encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências 

para condução do Oficial de Justiça 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”. a fim de dar celeridade aos autos, sob pena de desinteresse no 

prosseguiemnto do feito, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 767522 Nr: 20353-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDA LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 339218 Nr: 10065-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYONARA CRISTINA FIRMINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719204 Nr: 14885-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 419117 Nr: 5613-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005070-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1005070-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: ESMERALDA RODRIGUES LOPES Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

TOYOTA/ HILUX CD, Ano Fabricação/Modelo 2017/2017, Chassi 

8AJBA3CDXH1593702, Renavam 01124341690, Placa QCP-8000, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 
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mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de março 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004737-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI CATARINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004737-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDINEI 

CATARINO OLIVEIRA DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

FIAT/UNO MILLE CELEB WAY, Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 

9BD15802AD6893379, Renavam 597227624, Placa AXU-3704, Cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033594-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAMIS DE ARRUDA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1033594-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VAMIS DE ARRUDA RAMOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL G4 1.0 TREND, Ano 

Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 9BWAA05W8EP009581, RENAVAM 

00538172134, Placa OBO-9996, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de março 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM BARROS NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000270-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILLIAM BARROS NOVAES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo FIAT/ STRADA WORKING, Ano Fabricação/Modelo 

2014/2015,, Chassi 9BD578341F7872904, Renavam 01015394237, Placa 

QBG-0718, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 
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mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de março 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002617-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENYA AKEMI AIKO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1002617-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KENYA AKEMI AIKO SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial junto ao ID 12042078, 

passa a causa a ter o valor de R$ 22.842,62 (vinte e dois mil oitocentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Desta feita, 

proceda-se a Secretaria à alteração no sistema. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo CHEVROLET/COBALT ECON. FLEX LTZ 1.4 8V 4P, Ano 

Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 9BGJC69X0DB165568, RENAVAM 

00491097026, Placa OBC-5990, Cor PRETA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de março 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000336-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000336-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA 

SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – O requerido, apesar de 

não ter sido devidamente intimado, compareceu espontaneamente aos 

autos na petição de Id 12244589. Assim, dou-o por citado. II – Em relação 

ao pedido de gratuidade da justiça, postulado pelo requerido, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça em favor do requerido. III – Na referida petição de Id 12244589, 

postula o requerido pela purgação da mora. Defiro o pedido de purgação 

de mora. IV – Diante do comprovante de pagamento apresentado, Id 

12244612, realizado exatamente no valor dado à causa, defiro o pedido de 

restituição do veículo ao requerido, para tanto, expeça-se Mandado de 

Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Ressalto que deve o requerido 

providenciar os meios necessários ao Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado de restituição. V – Intime-se o requerente para 

que se manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Aguarde-se o prazo para apresentação de defesa. Em 

seguida, certifique-se. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011244-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TELES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1011244-07.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: DAVI 

TELES PEREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Chamo o feito à 

ordem. Revogo a decisão junto ao ID 10747980, tendo em vista o equívoco 

do Juízo ao determinar a citação do requerido com base em ação de 

execução, quando se trata de Ação Monitória. 2. Diante disso, cite-se o 

devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 

15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. Ressalto 

que o mandado será cumprido com diligência do Juízo. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 de 

março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006167-80.2018.8.11.0041

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:
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VALDIR ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1006167-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDIR ALVES Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/ COBALT 1.4 LTZ, 

Ano Fabricação/Modelo 2012/2012, Chassi 9BGJC69X0CB325827, 

RENAVAM 00483655260, Placa OBE-8268, Cor BRANCA, depositando-o 

em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de março 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006427-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SITO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA (REQUERIDO)

JAIME ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1006427-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SCANIA BANCO S.A. 

REQUERIDO: SITO TRANSPORTES LTDA - ME, JAIME ALBERTO DA SILVA, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias. 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. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 12219577, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de São Paulo - SP, nos endereços indicados junto 

ao ID 12219577, fls. 15, com urgência. Cumprida com êxito, devolva-se à 

Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III – Decorrido 

o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 

da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 14 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006131-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1006131-38.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante do pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006481-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (RÉU)

PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME (RÉU)

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1006481-26.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME, MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, 

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. 1. Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante do pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006364-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006364-35.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 
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relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Pelo exposto em sua 

petição inicial e consoante documentos acostados aos autos, defiro o 

depósito em juízo da última parcela vencida do contrato, corrigida até a 

data do efetivo depósito. Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, consigne-se em juízo tal quantia atualizada. Havendo a 

consignação em juízo da referida quantia, determino que o requerido, no 

prazo de 48 horas, promova a exclusão do nome do requerente dos 

cadastros dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, Serasa), originada 

pelo débito objeto da ação, e se abstenha de incluir. IV – Após, cite-se o 

requerido para levantar a importância depositada ou oferecer 

contestação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 14 de março de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1031022-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Numero do Processo: 

1031022-60.2017.8.11.0041 AUTOR: ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO 

E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Vistos etc. 

Aguarde-se o decurso do prazo de noventa dias para manifestação de 

terceiros interessados, na forma do art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1031022-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Numero do Processo: 

1031022-60.2017.8.11.0041 AUTOR: ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO 

E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Vistos etc. 

Aguarde-se o decurso do prazo de noventa dias para manifestação de 

terceiros interessados, na forma do art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1031022-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Numero do Processo: 

1031022-60.2017.8.11.0041 AUTOR: ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO 

E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Vistos etc. 

Aguarde-se o decurso do prazo de noventa dias para manifestação de 

terceiros interessados, na forma do art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 782762 Nr: 36422-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA, JOSÉ 

JOAQUIM DE SOUZA FILHO, MAURO SERGIO PANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CASSIANO DE 

SOUZA - OAB:21.684/O, FABIANA NAPOLIS COSTA - OAB:15.569 

OAB/MT, MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - OAB:6921-E, 
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RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055

 Vistos etc.

Homologo, para que surta seus legais efeitos, a desistência da oitiva da 

testemunha Ana Maria da Silva, manifestada pelo requerente à fl. 518.

Não havendo mais prova a ser produzida, encerro a instrução.

 Abra-se vista ao representante do Ministério Público para apresentar os 

memoriais finais.

Após o retorno dos autos, intimem-se os requeridos, por seus patronos, 

para apresentarem seus memoriais no prazo comum de vinte (20) dias, 

devendo ser rigorosamente observado o disposto no art. 107, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 310348 Nr: 17704-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TRÊS PALMEIRAS LTDA. (AUTO 

POSTO TRÊS PALMEIRAS), ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI, 

CRISTIANE SANTOS BELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT-8750

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos 

iniciais para condenar os requeridos a obrigação de fazer consistente em 

contrapropaganda pela prática de publicidade enganosa (fls. 605/621).

 A sentença foi mantida pela Instância Superior (fl. 709/723) e, às fls. 

850/885 e 918/990 juntou documentos que comprovam o cumprimento da 

sentença.

 O representante do Ministério Público, à fl. 993 requereu a extinção e o 

arquivamento do processo. , em razão do cumprimento da sentença.

 Decido.

 Analisando detidamente os autos, verifico que o presente cumprimento de 

sentença deve ser extinto.

 Os documentos juntados às fls. 850/885 e 918/990 demonstram que os 

requeridos cumpriram a obrigação de contrapropaganda satisfatoriamente.

 Em relação a obrigação de não fazer imposta aos requeridos, no sentido 

de se absterem da prática de propaganda enganosa, com a ostentação de 

marca que induza o consumidor a erro, tem-se que a empresa requerida 

não está exercendo sua atividade econômica, o que torna inexequível o 

cumprimento dessa obrigação.

 O artigo 924, inciso II, do CPC, que trata das hipóteses de extinção do 

processo executivo, também aplicáveis ao processo em fase de 

cumprimento de sentença, por sua vez, dispõe que: Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita (...).

 Diante do exposto, demonstrado o cumprimento da obrigação imposta na 

sentença, com a expressa concordância do representante ministerial, 

julgo extinto o cumprimento de sentença, com fulcro do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

 Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 249003 Nr: 16387-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DUARTE, HOMERO FLORISBELLO DA 

SILVA, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO, JOSÉ ALVES MARTINS, 

FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, STELLA MARIS 

BRAUN MENDES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CESAR 

AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B, FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887, 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, 

JULIANA CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, LUCIANA SERAFIM DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - 

OAB:14.668/MT, MARCIA ARRUDA OLIVEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT 

12.178, MARDIN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT-4313, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4.093/MT, ROSANA DE B. B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 Vistos etc.

 Designo a audiência instrutória para o dia 06/06/2018, às 14h30min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, com as 

advertências legais.

 Intimem-se os patronos dos requeridos, via DJE, para providenciarem a 

intimação das testemunhas que não forem comuns ao Ministério Público, 

nos termos do art. 455 caput e §§ do CPC, inclusive preparo de carta 

precatória, sob pena de preclusão.

 Observe-se o disposto no art. 455, §4º, inciso III, do CPC, para as 

testemunhas indicadas como funcionários públicos.

 Intimem-se os requeridos, por seus patronos, via DJE.

 Abra-se vista ao representante do Ministério Público para ciência da 

audiência e para manifestar sobre o pedido de fls. 1.818/1.820.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 319040 Nr: 21626-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, GERALDO LAURO, JOEL 

QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT

 Diante do exposto, homologo a desistência da ação em relação ao 

requerido Nivaldo de Araújo, diante do óbito e inexistência de bens 

significativos a inventariar, na forma pleiteada pelo representante do 

Ministério Público.Em consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, apenas em relação ao requerido falecido, devendo a ação prosseguir 

em seus ulteriores termos até a decisão final.Procedam-se as anotações 

necessár ias na distr ibuição, cadastro e autuação do 

processo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1135341 Nr: 25243-78.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANI ANTONIA PINHEIRO MORAES, ESTADO 

DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., GUSTAVO DI ANGELLIS D SILVA ALVES - 

OAB:OAB-DF 40.561, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, LÉO 

DA SILVA ALVES - OAB:7621/DF, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a estabilidade excepcional à requerida Giani Antonia Pinheiro 

Moraes (Ato nº. 1278/01) e, ainda, todos os atos administrativos 

subsequentes que a efetivaram na carreira e lhe concederam 

enquadramento, progressão, incorporação e etc., até alcançar o cargo 

atual de Técnico Legislativo de Nível Superior – SC5 – Portaria nº. 

080/2011.Condeno a requerida Giani Antonia Pinheiro Moraes ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de 

condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso, uma vez que são isentas. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais para que, no prazo de quinze (15) dias, interrompam 

o pagamento à requerida Giani Antonia Pinheiro Moraes, de qualquer 

remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente do Ato n.º 1278/01, 

que a estabilizou no serviço público, sob pena de incidirem, pessoalmente, 

em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o 

cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem 

qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 920693 Nr: 43864-94.2014.811.0041

 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, 

ANDA, JOELMA MARTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 (...) Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar 

e julgar a presente ação, haja vista que os fatos aqui debatidos versam 

acerca de direito exclusivamente individual. Desse modo, declino da 

competência em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca, a quem determino a remessa dos autos, após as 

baixas e anotações necessárias.Intimem-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 25387-38.2005.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO, 

JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, MARCO AURÉLIO ARAÚJO, ELIETE MARIA 

DIAS FERREIRA MODESTO, MARELY LEBRE ROSA, ANSELMO OLIVEIRA 

DE LIMA, CEREAIS NORTE LTDA, CARLOS ALBERTO DE PAULA ARAÚJO, 

CARLOS AUGUSTO GONÇALVES, JONY GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BARDUSCO 

SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, ADRIANA LOPES 

SANDIM - OAB:4.428, ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - OAB:9.658-B/MT, 

AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 20927/O, ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, CARLOS EDUARDO 

CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, JORGE JOSÉ NOGA - 

UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ DO PATROCINIO BRITO JUNIOR - 

UNIJURIS - OAB:4.939-MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL 

- OAB:6.755/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES - 

OAB:4.652/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

RENATO BISSE CABRAL - OAB:9.201/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT, UEBER ROBERTO 

DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, ULISSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT

 (...) Ante o exposto:a)- Defiro as provas emprestadas requeridas pelo réu 

Joaquim Gonçalves Monteiro, concernente ao testemunho de Otávio 

Behling, colhido no processo n. 8020-95.2005.811.0042 – Cód. 74462 e 

Edson Tarcísio de Oliveira Campos colhido no processo n. 

6303-48.2005.811.0042 – Cód. 72590, ambos em trâmite no Juízo da 7ª 

Vara Criminal da Capital, bem como ao testemunho de Edson Tarcísio de 

Oliveira Campos, colhido no processo n. 29682-21.2005.811.0041 – 

Código 221577, em trâmite nesta Especializada, Juízo II. Expeça-se o 

necessário, solicitando a vinda de referidas oitivas para este feito. 

Acostadas aludidas provas, em observância ao princípio do contraditório, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem;b)- Determino que o Estado de Mato Grosso, em querendo, 

se pronuncie acerca do requerimento e documentos acostados às fls. 

3270/3318, nos termos determinados pela decisão de fls. 3322/3326, item 

“g”;No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 

3322/3326.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1249955 Nr: 21103-64.2017.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JAIRO CARLOS 

DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 

20927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Ribeiro - OAB:5464

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por Antônio Carlos Machado 

de Oliveira, em razão da indisponibilidade levada a termo sobre o veículo 

da marca Peugeot, modelo 308 Feline, ano 2012/2013, cor Branca, 

Renavam nº 495688487, nos autos de Ação Civil Pública promovida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Jairo Carlos de 

Oliveira e Outros, processo n. 25387-38.2005.811.0041, Id. 216626.

Determinada a emenda da inicial (fls. 61/63 e 71), esta foi realizada às fls. 

64/66 e 73.

O Ministério Público apresentou contestação às fls.73/79.

É o relato do necessário. Decido.

a)- Cite-se o Embargado Estado Mato Grosso, pessoalmente, e o 

Embargado Jairo Carlos de Oliveira, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos principais, mediante simples publicação na imprensa 

oficial (art. 677, § 3º do NCPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, ofertarem as contestações, nos termos do art. 679 do Novo 

Código de Processo Civil.

 b)- Decorrido o prazo para manifestação dos embargados, intime-se o 

embargante para, querendo, impugná-las.

Intime-se e cumpra-se.
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Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006392-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ARAUJO DA SILVA OAB - MT19543-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1006392-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSINETE DE MELO 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 

15 (quinze) dias, informando nos autos o endereço e o qualificação da 

parte requerida, tendo em vista ser providência da parte interessada, bem 

como, retificar o polo ativo da ação, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de março de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006377-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIS BIANCHI (REQUERENTE)

LUCIA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS OAB - MT19461/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MONTEIRO BIANCHI (REQUERIDO)

LORIANE MONTEIRO BIANCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1006377-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIA MONTEIRO 

DE SOUZA, LORIS BIANCHI REQUERIDO: LUCAS MONTEIRO BIANCHI, 

LORIANE MONTEIRO BIANCHI Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, 

com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de 

União Estável “Post Mortem”, proposta por Lucia Monteiro de Souza, em 

face Lucas Monteiro Bianchi e Loriane Monteiro Bianchi, todos 

devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 05 de junho de 2018 às 09:30 horas, a ser realizada 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Citem-se a parte ré[1] e, 

intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente, como mandado de intimação da 

requerida. Intime-se a autora por meio de sua ilustre advogada. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de março de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua: 

Coletora 4, Quadra 20, Casa 08, Jardim Universitário, em Cuiabá/MT, CEP: 

78005-700. ZONA: 04

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037490-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

ROBERTA GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1037490-40.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. 

CUIABÁ, 14 de março de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011050-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1011050-07.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE, MARTA CRISTINA DE 

JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA, PAULO FRANCISCO JESUS 

ALBUQUERQUE. PARTE RÉ: AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE. 

INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 10 de abril de 2017. VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Rafaela Almeida 

Albuquerque, Marta Cristina de Jesus Albuquerque e Paulo Francisco 

Jesus Albuquerquer, em face de Ambrozina de Jesus Albuquerque. 

Esclarecem na inicial – id. 6029417, que Ambrozina de Jesus 

Albuquerque, tem Alzheimer (CID 10 – G30), em estado avançado, o que a 

torna totalmente dependente de cuidados de terceiros para as atividades 

básicas da vida, conforme atestado médico de id. 6029456. Informam que, 

a idosa está residindo em instituição específica para idosos, onde recebe 

todos os cuidados de que necessita, cuja qual custa, mensalmente, o 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme demonstra 

o recibo de id. 6029456. Pugnam pela nomeação provisória de Rafaela 

Almeida Albuquerque, neta paterna da requerida, para que a mesma 

possa cuidar de seus interesses, inclusive com acesso ao seu salário de 

aposentada e, ao final, pela procedência da ação, decretando a curatela 

da requerida, nomeando-a curadora definitiva. Os autores estão 

regularmente representados, por meio de advogados particulares, 

conforme procurações de id. 6029426. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 6033859, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora Rafaela Almeida Albuquerque, curadora 

provisória da requerida. Em cumprimento ao mandado de citação e 

intimação da requerida, foi certificado, acerca da incapacidade de seu 

recebimento, diante de seus problemas mentais e da saúde frágil da 

mesma. Audiência realizada – id. 7252911, qual não contou com a 

presença da requerida, devido a sua idade avançada e problema de 

saúde apresentado, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela 

apresentação da relação de gastos e de receita mensal da requerida, bem 

como, foi nomeado curador especial, para a promoção da defesa da 

requerida. A autora apresentou relatório dos gastos com a requerida – id. 

7981235. Determinada a realização de estudo psicossocial “in loco” – id. 

10113446. Contestação por negativa geral, foi apresentada pela douta 

Defensoria Pública – id. 10408265, da qual a autora apresentou 

impugnação – id. 10581946. Relatório de estudo psicossocial consta de id. 

10729859. Instado a se manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id. 11312392. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 
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perante este Juízo, por Rafaela Almeida Albuquerque, Marta Cristina de 

Jesus Albuquerque e Paulo Francisco Jesus Albuquerquer, em face de 

Ambrozina de Jesus Albuquerque, avó e mãe dos autores. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a autora Rafaela demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 6029456, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10729859, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representá-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Alzheimer e da idade 

avançada, evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de AMBROZINA DE JESUS 

ALBUQUERQUE, tornando definitiva a decisão provisória, para que a 

autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe, RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE sua 

curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme 

preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito" Eu, AMANDA CORINA ORDONES NERY , digitei. Cuiabá - MT, 15 

de março de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária 

(assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004360-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAX BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Tayna Nobre da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1004360-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL MAX 

BARROS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TAYNA NOBRE DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Guarda Compartilhada c/c Oferecimento de 

Alimentos, proposta por Daniel Max Barros de Oliveira, em face de Arthur 

Nobre de Oliveira, representado por sua genitora Thayna Nobre da Silva. 

Recebida a ação, foram deferidos os pedidos de antecipação de tutela, 

fixando a guarda compartilhada do infante, período de convivência, e 

acolhendo a oferta de alimentos, nos termos da decisão de id. 11935060. 

O autor, no petitório de id. 12182431, pugnou pela autorização para 

permanecer com o filho no final de semana próximo, retirando o menor no 

dia 24/03/2018 (sábado) às 12 horas, devolvendo-o no dia 25/03/2018 

(domingo) às 18 horas, para que possa ir até uma festa infantil de familiar 

paterno. Diante do exposto, e considerando que o período fixado por este 

Juízo, é um período mínimo de convivência entre o pai e o filho, e frente ao 

exercício da guarda de forma compartilhada, DEFIRO o pedido formulado 

no id. 12182431, conforme requerido, e atenta para os benefícios para a 

criança, advindo do fortalecimento do vínculo paterno-filial. INTIMEM-SE as 

partes, com a urgência que o caso requer. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004360-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAX BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Tayna Nobre da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1004360-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL MAX 

BARROS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TAYNA NOBRE DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Guarda Compartilhada c/c Oferecimento de 

Alimentos, proposta por Daniel Max Barros de Oliveira, em face de Arthur 

Nobre de Oliveira, representado por sua genitora Thayna Nobre da Silva. 

Recebida a ação, foram deferidos os pedidos de antecipação de tutela, 

fixando a guarda compartilhada do infante, período de convivência, e 

acolhendo a oferta de alimentos, nos termos da decisão de id. 11935060. 

O autor, no petitório de id. 12182431, pugnou pela autorização para 

permanecer com o filho no final de semana próximo, retirando o menor no 

dia 24/03/2018 (sábado) às 12 horas, devolvendo-o no dia 25/03/2018 

(domingo) às 18 horas, para que possa ir até uma festa infantil de familiar 

paterno. Diante do exposto, e considerando que o período fixado por este 

Juízo, é um período mínimo de convivência entre o pai e o filho, e frente ao 

exercício da guarda de forma compartilhada, DEFIRO o pedido formulado 

no id. 12182431, conforme requerido, e atenta para os benefícios para a 

criança, advindo do fortalecimento do vínculo paterno-filial. INTIMEM-SE as 

partes, com a urgência que o caso requer. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213865 Nr: 23012-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NKST, LDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 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: RODRIGO PIERAZZO 

APARECIDO DA SILVA - OAB:159771

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO PIERAZZO 

APARECIDO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

23012-64.2005.811.0041, Protocolo 213865, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034820-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL HENRIQUE DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 241 de 414



ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1034820-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA EMILIA DE 

MORAES REQUERIDO: NATANAEL HENRIQUE DE MORAES Vistos etc. 

Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, proposto por Maria Emília de 

Moraes, devidamente qualificada e representada nos autos. Pretende a 

parte autora, autorização judicial para levantamento de quantia depositada 

em conta, de Natanael Henrique de Moraes, seu marido, falecido na data 

de 16/10/2017, conforme se extrai da certidão de óbito de id. 10718587. A 

ação foi recebida – id. 10749236, oportunidade em que deferida a 

gratuidade processual e determinada a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, solicitando a transferência dos valores existentes em 

nome do falecido. Em resposta, a Caixa Econômica Federal informou a 

existência de saldo em conta poupança de R$ 21.712,86 (vinte e um mil 

setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) e saldo em conta 

corrente de R$ 12.878,09 (doze mil oitocentos e setenta e oito reais e 

nove centavos), valores que foram transferidos para conta judicial. 

Intimada a se manifestar, quanto à informação de que o falecido tem 05 

(cinco) filhos e bens a inventariar – id. 11849414, esclareceu a autora 

que, não houve a abertura de inventário e, que os herdeiros renunciaram, 

em seu favor, os valores depositados. É o relatório. Fundamento e Decido. 

O presente pedido de autorização judicial, tem como escopo, o 

levantamento que quantias depositadas em conta, em nome do falecido 

Natanael Henrique de Moraes, que à época de seu falecimento, percebia 

benefício decorrente de sua aposentadoria. Ocorre que, com a solicitação 

de transferência de valores à Caixa Econômica Federal, todos os saldos 

em contas existentes foram depositados em conta judicial, vinculada aos 

presentes autos, inclusive, saldo de poupança. O saldo de conta corrente, 

que consiste no provento de aposentadoria do falecido, referente ao mês 

de outubro de 2017, poderá ser levantado, mediante alvará judicial, por 

sua dependente, dispensando-se, para isto, a existência de inventário. Por 

outro lado, considerando que consta na certidão de óbito do de cujus, a 

existência de bens a inventariar, quanto ao saldo de poupança, com 

exceção da meação que cabe à requerente, já que foi casada com o 

falecido, sob o regime da comunhão de bens, conforme certidão de 

casamento acostada ao id. 10718546, o remanescente deverá integrar o 

acervo, a ser levantado nos autos de inventário, após a comprovação de 

pagamento dos credores, em sendo o caso, não sendo possível seu 

levantamento por meio da estreita via eleita. Nesse cenário, quanto ao 

saldo de conta corrente e a meação do saldo de poupança, a natureza do 

bem deixado à sucessão prescinde das formalidades de partilha, 

dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento da quantia de R$ 12.878,09 

(doze mil oitocentos e setenta e oito reais e nove centavos), referente ao 

saldo de conta corrente, e 50% (cinquenta por cento) do saldo de 

poupança, conforme valores apresentados no id. 12161219, em favor da 

autora, mediante transferência em conta a ser informada pela mesma. O 

saldo remanescente permanecerá depositado em conta judicial, até que 

seja promovida a respectiva ação de inventário. Transitada em julgado 

esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 16 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021713-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEIRE FERMINO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PRADO OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO)

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021713-49.2016.8.11.0041 AUTOR: DENIEIRE FERMINO NUNES RÉU: 

RENATO PRADO OLIVEIRA Vistos. Amanda Nunes Prado, representada 

por sua genitora Denieire Fermino Nunes propôs a presente Ação 

Revisional de Alimentos c/c Modificação dos Termos do Acordo com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência, em face Renato Prado Oliveira. 

Após vários atos processuais, as partes juntaram aos autos um termo de 

acordo (Id. 9853293), no qual convencionaram o valor da pensão 

alimentícia, as despesas escolares, a guarda compartilhada e direito de 

visitas, requerendo, ao final, sua homologação. É o relatório. D E C I D O. 

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado id. 9853293, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o 

necessário e arquive-se com as baixas de costume. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Defiro às partes a gratuidade da justiça. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 02.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021713-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEIRE FERMINO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PRADO OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO)

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021713-49.2016.8.11.0041 AUTOR: DENIEIRE FERMINO NUNES RÉU: 

RENATO PRADO OLIVEIRA Vistos. Amanda Nunes Prado, representada 

por sua genitora Denieire Fermino Nunes propôs a presente Ação 

Revisional de Alimentos c/c Modificação dos Termos do Acordo com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência, em face Renato Prado Oliveira. 

Após vários atos processuais, as partes juntaram aos autos um termo de 

acordo (Id. 9853293), no qual convencionaram o valor da pensão 

alimentícia, as despesas escolares, a guarda compartilhada e direito de 

visitas, requerendo, ao final, sua homologação. É o relatório. D E C I D O. 

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado id. 9853293, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o 

necessário e arquive-se com as baixas de costume. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Defiro às partes a gratuidade da justiça. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 02.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1024299-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico que diante do acúmulo de serviço, não foi possível proceder ao 

cumprimento do despacho inserto no Id 11108675, ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, em 5 dias, manifestar o que 

entende de direito.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025791-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. C. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - 974.949.841-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025791-52.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MARIA BENEDITA COSTA DE 

ALMEIDA REPRESENTANTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA EXECUTADO: 

EGNALDO CANDIDO COSTA Visto. Cuida-se de processo em que a parte 

autora, qualificada nos autos, postulou a homologação de desistência da 

ação. 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. Sem custas, uma vez que foi deferida a 

gratuidade processual. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.3.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024514-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JUARES BORRALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024514-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA FERREIRA DUARTE 

REQUERIDO: JOSE JUARES BORRALHO Visto. Trata-se de ação 

declaratória de união estável pós-morte em que a requerente alega ter 

convivido com José Joares Borralho, e declarando que com ele não teve 

filhos, de modo que, conclui não existirem herdeiros. Visando comprovar a 

existência do vínculo familiar, a requerente instruiu o pedido com escrito 

particular, firmado por Jefferson Campos Borralho, em que declara que o 

falecido era seu pai, fato também comprovado pelo documento juntado 

com id. 9348677. Por força do disposto no art. 408 do Código de Processo 

Civil e art. 219, parágrafo único, do Código Civil, tais documentos não 

podem ser admitidos como prova do fato arguido na petição inicial. 

Ademais, a certidão de óbito contém declaração, da própria requerente, de 

que o falecido possuía 5 (cinco) filhos. Observa-se, ainda, que a parte 

autora não identificou os documentos junto ao sistema PJE, conforme 

previsto no art. 17 da Resolução n. 185/2013/CNJ e do art. 13-A da 

Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: "Art. 17. Os documentos digitalizados 

e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de 

forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Parágrafo único. Quando 

a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar 

nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados." "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." A par do disposto nas referidas resoluções, verifica-se 

que os documentos foram anexados ao processo com a seguinte 

descrição: "PROCESSO MARIA FERREIRA DUARTE-OTIMIZADO...", o que 

dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, intime-se a parte 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos que acompanham a inicial, 

identificando cada um deles conforme a norma acima. No mesmo prazo 

acima fixado, determino que qualifique os herdeiros do falecido, juntando 

aos autos os respectivos instrumentos de procuração, caso em que 

deverão figurar no polo ativo ou os qualifique no polo passivo postulando 

sua citação. Defiro, por ora, a assistência judiciária gratuita. Decorrido o 

prazo, sem que a parte providencie o que neste despacho determinado, 

certifique-se e renove-se a conclusão para indeferimento da petição inicial 

e extinção do processo. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, 14.3.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028114-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028114-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIA CRISTIANE SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: WILSON CEDINEY MOREIRA Visto. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o 

interesse no prosseguimento desta ação ou requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018214-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. V. (AUTOR)

C. P. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI OAB - MT15647/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018214-23.2017.8.11.0041 AUTOR: CRISTINA PAES DE ALMEIDA, MARIA 

FERNANDA ALMEIDA VIANA RÉU: RODRIGO ARRUDA VIANA Visto. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação e documentos juntados pelo requerido. Após, 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028546-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. D. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028546-49.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA CONSTANCA GONCALVES 

RÉU: BENTO BATISTA DO NASCIMENTO Visto. Considerando o disposto 

na petição com id. 11632914, determino a retomada da marcha 

processual. Intime-se o requerido para que, por seu advogado habilitado 

neste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação. 

Após, dê-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público, 
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respectivamente. Cumpra-se. Cuiabá, 15.3.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1010853 Nr: 27927-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO VIEIRA PASSOS JUNIOR, ROSE ÂNGELA 

VIEIRA PASSOS BUENO, ALEX VIEIRA PASSOS, ADRIANO VICTOR 

WEILER VIEIRA PASSOS, AHVP, ANITA FRANCELINA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERALDO VIEIRA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, RAPHAELA PASSOS OLIVEIRA BUENO - 

OAB:20.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)3.Desse modo, determino que sejam excluídos do acervo hereditário 

os bens e créditos que estiverem pendentes de solução em processo 

judicial, haja vista que deles o espólio detém mera expectativa de 

direito.4.Indefiro o requerimento do item 5 da fl. 237, visto que, conforme 

informação obtida pelo sistema Bacenjud (fl. 67), não foi encontrado saldo 

na conta da Caixa Econômica Federal, da qual o inventariado era 

titular.5.Intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a juntada ao processo da guia de arrecadação das custas e da 

taxa de distribuição, visto que apenas foi juntado o comprovante de 

recolhimento (fl. 14).6.Promova-se o bloqueio do saldo depositado nas 

contas bancárias da empresa Fama Faculdade Maximus Ltda-ME, CNPJ 

04.767.228/0001-62, transferindo o valor para a Conta de Depósitos 

Judiciais, vinculada a este processo.7.Com o valor vinculado ao processo, 

expeça-se alvará de transferência de 20 % (vinte por cento) do total 

depositado na conta judicial, em favor do cônjuge supérstite, Anita 

Francelina Vieira Passos Medeiros, referente à sua cota-parte na 

sociedade da empresa referida no parágrafo anterior.8.Expeça-se, ainda, 

o alvará de ressarcimento das despesas hospitalares arcadas pelos 

herdeiros, conforme solicitado no item 6 da petição de fl. 237.9.Expeça-se 

alvará de transferência para a conta bancária de titularidade do 

inventariante, do valor postulado no item 7 da petição de fl. 237, destinado 

à quitação de débitos com IPTU, do qual deverá prestar contas no prazo 

de 30 (trinta) dias.10.Solicite-se, via ofício, a informação postulada no item 

4 da fl. 236/verso.11.Após, cite-se a Fazenda Pública Estadual, dando-lhe 

vista pessoal dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias.12.Por fim, dê-se 

novamente vista ao Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1048456 Nr: 45713-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMMDP, JRMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 45713-67.2015 - Código 1048456.

 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 fl.106 consta sentença parcial de acordo, na qual houve a exoneração 

em relação ao requerido Johnny Rene Martins de Pádua, mas não teve 

acordo com relação à requerida Cendy Mare Martins de Pádua.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 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 17 de 

maio de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas, independente 

de intimação, salvo se o contrário requererem.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. 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).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de março de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1166101 Nr: 38420-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA FLORENCIA DA SILVA 

- OAB:22.054/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT

 Processo nº. 38420-12.2016 - Código 1166101.

 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.

 Em sede de impugnação, a parte requerente aduz preliminar de coisa 

julgada material.

 Não obstante as alegações do requerente, constata-se da decisão de fl. 

47, que as partes deixaram pré-estabelecidas as questões decorrentes 

da paternidade, caso fosse confirmada no exame genético. No entanto, 

aqueles termos que foram pré-estabelecidos em audiência não foram 

homologados ainda, não houve a prolação da sentença, 

consequentemente, não há que se falar em coisa julgada.

 Não há irregularidades a sanar, pelo que declaro o processo saneado.

 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.

 Em consonância com o parecer Ministerial de fl. 111, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de abril 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, 

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).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de março de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1193824 Nr: 2658-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 
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OAB:727/O

 Processo nº. 2658-95.2017 – Código 1193824

 Vistos.

 Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar defesa no prazo 

legal.

 Promova-se o desapensamento dos autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de março de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1146397 Nr: 30179-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPSM, VHPSM, LPSM, IPSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Processo nº. 30179-49.2016 - Código 1146397.

 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.

 No que se refere ao pedido de chamamento dos avós maternos ao 

processo, entendo não ser o caso, pois, a obrigação alimentar dos avós é 

subsidiária, só quando ficar comprovada a incapacidade financeira dos 

genitores, o que a meu ver, não é o caso. Ademais, os avós maternos já 

desempenham o papel de guardiões dos netos na forma compartilhada 

com a genitora, tendo em vista que, por força de decisão judicial (fl. 06), o 

requerido teve a suspensão do poder familiar. Ou seja, os avós maternos 

já estão auxiliando na criação dos netos/requerentes, e de uma maneira 

ou de outra, a criação de 03 (três) crianças acaba por onerar as 

despesas dos guardiões. Assim, indefiro o chamamento ao processo.

 Fixo como ponto controvertido o valor dos alimentos pleiteados pelos 

autores, com base no binômio necessidade e possibilidade.

 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 04 de 

abril de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

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).

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021853-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRUTUOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANDIRA FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1021853-83.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARIO FRUTUOSO 

REQUERIDO: DEJANDIRA FERREIRA SANTOS Vistos, etc. Considerando o 

pedido de “intervenção, na qualidade de assistente”, formulado por Maria 

Lucélia do Carmo, Id 10740305, em observância dos artigos 119 e 120 do 

Código de Processo Civil, primeiramente, por medida de cautela, até para 

que não se cogite de nulidade futuramente, intime-se a d. Defensoria 

Pública, que assiste o Requerente, a fim de que manifeste, 

expressamente, no prazo de 15 (quinze) dias, art. 120 do Código de 

Processo Civil. Aliás, assim determino, em atenção inclusive ao deliberado 

no Termo de Audiência, Id 9367856, e, sob pena de extinção e 

arquivamento, em caso de inércia ou se confirmada a inviabilidade de 

prosseguimento deste processo, mormente se não for questionado o 

documentos que indica o óbito do Requerente, Id 10740331, tendo em vista 

a natureza personalíssima desta ação de divórcio. Após, voltem 

conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004723-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMA ELISA FRANCESCON PRESTA (REQUERENTE)

ANA PAULA TORTELLI VELOSO FRANCESCON (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO (REQUERENTE)

ONES MIGUEL FRANCESCON (REQUERENTE)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA PRESTA (REQUERENTE)

EDISON JOAO FRANCESCON (REQUERENTE)

JOAO BONFIM BARROSO (REQUERENTE)

EDISON JOAO FRANCESCON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROMILDA PAGNONCELLI FRANCESCON (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004723-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDISON JOAO FRANCESCON, 

EDISON JOAO FRANCESCON JUNIOR, ONES MIGUEL FRANCESCON, ANA 

PAULA TORTELLI VELOSO FRANCESCON, ROMA ELISA FRANCESCON 

PRESTA, MARCO AURELIO DE ALMEIDA PRESTA, MARIA DE LOURDES 

FRANCESCON BARROSO, JOAO BONFIM BARROSO INVENTARIADO: 

ESPOLIO DE ROMILDA PAGNONCELLI FRANCESCON Vistos, etc. Atento 

ao que consta dos autos, não havendo, a princípio, interesse de incapaz 

ou divergência, possível o processamento pela forma de arrolamento 

sumário, mais simplificado e célere, e, portanto, comprovado o pagamento 

das custas/taxa judiciária, em observância do art. 659, § 1º, do Código de 

Processo Civil, nomeio inventariante a herdeira MARIA DE LOURDES 

FRANCESCON BARROSO, cujo termo de compromisso, embora 

dispensável, poderá ser lavrado, se necessário, mediante simples 

requerimento na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 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.” Aliás, como bem explica o douto jurista 

José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 

José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que 

a inventariante comprove a existência ou não de registro de testamento 

em nome do de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ. Portanto, 

para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe à inventariante, 
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no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial conforme Provimento 

56/2016-CNJ, ratificando ou retificando as declarações apresentadas, 

com a indicação ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e 

pedido de adjudicação ou plano de partilha, em observância, ainda, do 

artigo 1.829 do Código Civil. Após, inexistindo o interesse de incapaz, 

voltem conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004605-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004605-36.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de tutela provisória de urgência Vistos, etc... 

Intime-se a Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir o pedido com procuração outorgada pela 

Requerente. Deve, ainda, no mesmo prazo, juntar aos autos cópia dos 

documentos pessoais da Requerida, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003177-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003177-19.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BOSCO DA COSTA 

JUNIOR REQUERIDO: JOAO BOSCO DA COSTA Vistos, etc. Da análise dos 

autos verifica-se que se trata de arrolamento sumário, Id 11737940, e, 

portanto, comprovado o pagamento das custas/taxa judiciária, em 

observância do art. 659, § 1º, do Código de Processo Civil, nomeio 

inventariante o Requerente JOÃO BOSCO DA COSTA JUNIOR, cujo termo 

de compromisso, embora dispensável, poderá ser lavrado, se necessário, 

mediante simples requerimento na Secretaria desta Vara Judicial. 

Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência referente a 

débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a 

conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista 

que de acordo com o artigo 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.” Aliás, como 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina: “No regime do 

Código de Processo Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova 

lei processual, basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do 

tributo cabível.” (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Necessário, todavia, que o inventariante comprove a existência ou 

não de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do 

Provimento 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão 

do processo, incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial conforme Provimento 56/2016-CNJ, ratificando ou 

retificando as declarações apresentadas, com a indicação ou confirmação 

do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e pedido de adjudicação ou plano de 

partilha, em observância, ainda, do artigo 1.829 do Código Civil. Após, não 

havendo interesse de incapaz, voltem conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003326-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANNA ELISA FONSECA LEAL (REQUERENTE)

J. P. D. P. D. L. (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO FONSECA DORILEO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DORILEO LEAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003326-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO FONSECA 

DORILEO LEAL, GIULIANNA ELISA FONSECA LEAL, JOAO PEDRO DO 

PRADO DORILEO LEAL INVENTARIADO: ANTONIO CARLOS DORILEO 

LEAL Vistos, etc. Da análise dos autos verifica-se que se trata de 

arrolamento comum, Id 11756022, por haver herdeiro menor de idade, e, 

portanto, comprovado o pagamento das custas/taxa judiciária, em 

observância do art. 664, do Código de Processo Civil, nomeio inventariante 

o Requerente LUIZ ANTONIO FONSECA DORILEO LEAL, cujo termo de 

compromisso, embora dispensável, poderá ser lavrado, se necessário, 

mediante simples requerimento na Secretaria desta Vara Judicial. 

Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência referente a 

débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a 

conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista 

que de acordo com o artigo 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.” E mais, como 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em 

relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que o 

inventariante comprove a existência ou não de registro de testamento em 

nome do de cujus, em observância do Provimento 56/2016 do CNJ. 

Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe ao 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial, conforme 

Provimento 56/2016-CNJ, ratificando ou retificando as declarações 

apresentadas, com a indicação ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es) e pedido de adjudicação ou plano de partilha, em observância, 

ainda, do artigo 1.829 do Código Civil. Após, havendo interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público, e, em 

segu ida ,  vo l tem conc lusos  pa ra  aná l i se  quan to  ao 

julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006321-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR PINTO DE MAGALHAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006321-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLA MARILIA NOGUEIRA 

MAGALHAES INVENTARIADO: MOACYR PINTO DE MAGALHAES Vistos, 

etc. Atento ao noticiado na inicial, e, em observância dos artigos 664 e 665 

do CPC, a priori, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento comum, art. 664 do CPC, ressalvada a necessidade de 

prosseguimento na forma de inventário ordinário ou arrolameno sumário. 
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Assim sendo, nomeio inventariante a Requerente CARLA MARILIA 

NOGUEIRA MAGALHÃES, e, embora dispensável, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se necessário, mediante simples requerimento na 

Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 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.” E mais, como bem explica o douto jurista José Miguel Garcia 

Medina, inclusive em relação ao arrolamento comum: “No regime do Código 

de Processo Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova 

lei processual, basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do 

tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito 

simplificado terá cabimento em função do valor dos bens apresentados 

para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter 

havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” 

(...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao 

CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, 

todavia, que a inventariante comprove a existência ou não de registro de 

testamento em nome dos de cujus, em observância do Provimento 56/2016 

do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, 

incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial 

conforme Provimento 56/2016-CNJ, bem como comprovar o pagamento 

das custas/taxas judiciárias, e, apresentar o plano de partilha, com a 

indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es), e cota-parte de cada 

herdeiro, em observância, ainda, do artigo 1.829 do Código Civil. Em 

seguida, se cumpridas essas determinações, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), 

que não estiver(em) representado(s) pelos mesmos advogados da 

inventariante, pelo correio, e, quanto a publicação de edital, nos termos do 

inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, por parte do(s) herdeiro(s)/interessado(s). 

Após, se evidenciada a existência de testamento ou interesse de incapaz, 

art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005308-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1005308-64.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso c/c partilha de bens c/c pedido liminar Vistos, etc... 

Observa-se que o Requerente, em sua inicial, atribuiu à causa o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), Id n. 12029579, pág. 21. Todavia, é importante 

salientar que, consoante jurisprudência majoritária, em sede ações de 

divórcio, o valor da causa deve ser aquele referente à estimativa do 

patrimônio comum do casal, a ser partilhado. Senão vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DIRETA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA. 

VALOR DA CAUSA. Somente nos casos em que inexiste conteúdo 

econômico ou, sendo ele inestimável, deve ser atribuído o valor de alçada. 

Tratando-se de divórcio direto consensual, onde as partes estipulam a 

partilha dos bens, o valor da causa deve corresponder à estimativa do 

patrimônio a ser partilhado. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70021673496, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 05/10/2007). Assim, 

determino a intimação do Requerente, através de seus d. patronos, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda a inicial, atribuindo valor 

aos bens a serem partilhados e o correto valor à causa, sob pena de 

indeferimento. Se cumprido o determinado, proceda-se a Secretaria 

Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao valor da 

causa. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003508-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SIQUEIRA DE ARANTES (REQUERENTE)

ORLANDO MORAES DE ARANTES JUNIOR (REQUERENTE)

PALOMA SIQUEIRA DE ARANTES (REQUERENTE)

ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1003508-98.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ELIANE 

OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES Endereço: RUA SETE, 23, JARDIM 

INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-632 Nome: ORLANDO 

MORAES DE ARANTES JUNIOR Endereço: RUA SETE, 23, JARDIM 

INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-632 Nome: ANA CAROLINA 

SIQUEIRA DE ARANTES Endereço: RUA SETE, 23, JARDIM INDUSTRIÁRIO 

I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-632 Nome: PALOMA SIQUEIRA DE ARANTES 

Endereço: RUA SETE, 23, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-632 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência da expedição do ALVARÁ, 

para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,20 de março de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005817-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO COLETA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1005817-92.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha 

de bens. Vistos, etc... Verifica-se que a Requerente, em sua inicial, 

atribuíram à causa o valor de R$ 16.275,00 (dezesseis mil duzentos e 

setenta e cinco reais), Id n. 12110014, pág. 10. Todavia, é importante 

salientar que, consoante jurisprudência majoritária, em sede ações de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, o valor da causa deve ser 

aquele referente à estimativa do patrimônio comum do casal a ser 

partilhado. Aliás, neste sentido: “(...) O valor da causa, em ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, deve 

corresponder ao valor estimado dos bens apresentados à partilha”. 

(103440300907420011 MG 1.0344.03.009074-2/001(1), Relator: SILAS 

VIEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2007, Data de Publicação: 20/09/2007). 

Assim, determino a intimação da Requerente, através de seu d. patrono, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda a inicial, atribuindo 

o correto valor à causa. Se cumprido o determinado, proceda-se a 

Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao 

valor da causa. Deve, ainda, no mesmo prazo, o d. patrono instruir os 

autos com procuração outorgada pela Requerente, e ainda, cópia da 

certidão de nascimento ou de casamento da mesma, se for o caso, 

devidamente averbadas, sob pena de indeferimento. Intime-se e 

cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001152-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA BATISTA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS OAB - MT13350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REGINA NEVES SANTANA (RÉU)

JOAO MARTINS SANTANA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 247 de 414



FRANCIANE GRACIELE NEVES SANTANA (RÉU)

APARECIDA DA CONCEIÇÃ\O NEVES SANTANA (RÉU)

Outros Interessados:

T. B. S. MENOR REP. POR TATIANA BATISTA SANTANA 

(REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1001152-33.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: TATIANA BATISTA SANTANA Endereço: RUA Q, 01, Quadra 39, 

JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-636 Parte 

Ré:Nome: JOAO MARTINS SANTANA Endereço: RUA D, 56, Quadra 14, 

NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-715 Nome: FRANCIANE 

GRACIELE NEVES SANTANA Endereço: D, 56, QD 12, NOVO PARAISO I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-000 Nome: ANGELA REGINA NEVES SANTANA 

Endereço: D - LOTE 07, 56, QUADRA 12, NOVO PARAISO I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-715 Nome: APARECIDA DA CONCEIÇÃO NEVES SANTANA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) APARECIDA DA CONCEIÇÃO NEVES SANTANA, que 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, para responder a ação, 

caso queira, em 15 (quinze) dias. Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n°. 1001152-33.2018.8.11.0041 Ação: Investigação de 

paternidade post mortem Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade 

da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Considerando que 

de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda art. 693 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 14:30 horas, dada a 

necessidade de expedição de edital. Cite-se a parte Requerida, João 

Martins Santana, Franciane Graciele Neves Santana e Angela Regina 

Neves Santana, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhada 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC). Cite-se, também, a parte Requerida, 

Aparecida da Conceição Neves Santana, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no 

prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as advertências 

legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos 

alegados pela parte Autora (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não 

havendo contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada 

à revelia da Requerida Aparecida da Conceição Neves Santana e nos 

termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe 

curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a 

quem se dará vista dos autos para os fins de direito. Intime-a, pelo mesmo 

edital, para comparecer na audiência acima designada, acompanhada de 

advogados ou de defensores públicos. Intime-se a representante legal da 

Requerente, através de sua d. patrona, para comparecer na audiência 

acima designada acompanhada da menor e de seus documentos 

pessoais. Intime-se, também, a d. Defensora Pública para comparecer na 

audiência acima designada, bem como cientifique-se Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado eletronicamente por: 

A L B E R T O  P A M P A D O  N E T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 2 2 1 1 9 0 9  1 8 0 3 1 5 1 5 0 6 0 9 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 6 2 8 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 de março de 2018 Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000264-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE BRITO FORTALEZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000264-64.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos. Vistos, etc... Atento ao noticiado pelos 

Requerentes, Id n. 12157296, verifica-se que a presente ação foi 

distribuída por dependência, conforme evento nº. 14203996. Entretanto, 

em consulta no Sistema Apolo, verifica-se que a ação por dependência 

que tramitou nesta 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões, de 

Código n. 926106, já foi sentenciada e arquivada, não apresentado 

nenhum requisito de conexão ou continência, conforme prevê o art. 286, 

do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência assim 

orienta: “A distribuição da causa por dependência somente se dá nos 

casos autorizados por lei, sob pena de agressão ao princípio do juiz 

natural, um dos pilares “due process of law”, devendo ser coibido com 

vigor qualquer praxe viciosa em contrário...” (STJ – 4° TR. Esp. 8.449 – 

AM, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, J. 19.11.91). E mais: No recente Editorial 

29 – Enunciados aprovados na I Jornada de Direito de Família do TJBA, 

restou pacificado que as ações revisionais e exoneratórias não serão 

distribuídas por dependência a processos arquivados, senão vejamos: 

“Enunciado n. 07 – À luz do Enunciado 235 da Súmula do STJ, as ações 

revisionais e exoneratórias de alimentos devem ser livremente distribuídas, 

cabendo ao autor instruir a petição inicial com a necessária 

documentação”. Por estas razões, determino que seja redistribuída a 

presente ação a uma das Varas de Famílias e Sucessões desta Capital. 

Providencie-se a Senhora Gestora as anotações necessárias e baixas 

necessárias quanto à remessa dos autos. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006722-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ARJONA UMENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO UMENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1006722-97.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c tutela de urgência (Curatela Liminar) Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela de urgência (Curatela Liminar) 

movida por Clarice Arjona Umeno em face de Divino Umeno, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é esposa do 

Requerido, o qual se encontra internado na enfermaria semi-intensiva do 

Hospital Júlio Muller desde 23/02/2018. Esclarece que o Requerido é 

portador da doença de Parkinson, com estágio avançado, e evoluiu com 

piora da deglutição e pneumonia bronco aspirativa, tornando-o séptico, 

acamado, em estado grave. Dessa forma, pede, a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela para que seja nomeada curadora 

provisória do Requerido. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Relatei. Fundamento e Decido. 

Considerando os fatos alegados, apoiados na prova documental juntada 
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com a inicial, em especial, atestado médico, Id n. 12176752; Considerando, 

mormente a necessidade de amparar o Interditando material e socialmente, 

estando este juiz convencido da probabilidade lógica do direito do 

Interditando, uma vez confrontada as alegações e as provas disponíveis 

nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 

749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da 

tutela pretendida, para o fim de nomear, desde logo, a Sra. Clarice Arjona 

Umeno como Curadora Provisória de seu esposo Divino Umeno, para os 

fins de representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, 

ficando referida Curadora Provisória nomeada como depositária fiel dos 

valores recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-lo 

junto a quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e 

Municipais, autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e 

movimentar contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, 

se necessário, etc. Ficando obrigada à prestação de contas quando 

instada a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC, e as respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedado 

a Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Considerando que o Interditando se encontra 

acamado em estado grave, não responsivo, impossibilitado de se 

locomover, de falar, deglutir, com capacidade mental afetada e sem 

previsão de alta, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização 

de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que deverá 

descrever minuciosamente acerca da vida do Interditando, negócios, 

bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais 

parecer necessário para convencimento quanto a capacidade do 

Interditando para praticar atos da vida civil. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Cite-se o Interditando 

sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 

1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o 

citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º 

- O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o 

Interditando, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeada como 

Curadora Especial a d. Defensora Pública Gislaine Figueira Desto a quem 

se dará vista dos autos para os fins de direito. Independentemente das 

providências acima, determino a realização de perícia médica do 

Interditando, a qual deverá ser realizada in loco, ficando, desde já, 

designada a data de 24/09/2019 às 13:30 horas. Nomeio, para tanto, como 

perito Judicial o Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, que atua no IML – 

Instituto Médico Legal (Rua dos Parecis, s/nº, Carumbé, telefone 

3613-1208), para proceder ao exame do Interditando, mormente, para 

atestar quanto à efetiva possibilidade de o Requerido gerir a sua própria 

pessoa, com a observância, primordial, dos seguintes quesitos: 1) – O 

Interditando é portador de alguma anomalia psíquica ou deficiência física? 

2) - Em caso positivo, essa anomalia psíquica ou deficiência física é 

permanente ou transitória? 3) - A anomalia/deficiência o torna absoluta ou 

relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil? 4) - Em razão da 

referida anomalia/deficiência, tem o Interditando condições de 

discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e 

administrar seus bens? 5) - Outros esclarecimentos que o Sr. Perito 

entenda importante para melhor apreciação da situação do Interditando, 

mormente no que diz respeito à necessidade ou não de sua interdição 

(total ou parcial), no sentido de cumprir o que determina o art. 753, 2º do 

CPC: “O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela”. O laudo deverá ser 

juntado aos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a realização 

da perícia. Juntado o relatório de estudo social e o laudo pericial, nos 

termos do art. 754 do CPC, ouça os interessados e após, conclusos. 

Intime-se a Requerente, através de seu d. patrono, acerca da data 

designada para realização da perícia. Oficie-se ao Perito comunicando-se 

da nomeação, bem como encaminhem-se os quesitos a serem 

respondidos. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006422-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WALDELICE CAMPOS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NASCIMENTO CAMPOS AMARAL OAB - MT21192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL ANTUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1006422-38.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de Curatela em tutela de urgência Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição com pedido de Curatela em 

tutela de urgência movida por Benedita Waldelice Campos do Amaral em 

face de Izabel Antunes de Campos, ambas qualificadas nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que a Requerida conta atualmente com 78 

(setenta e oito) anos de idade e foi diagnosticada com a Doença de 

Alzheimer. Esclarece que os sintomas iniciais foram percebidos no ano de 

2011, havendo episódios de confusão mental, onde a Requerida não 

reconheceu a própria residência, bem como pessoas de seu convívio, 

tendo o estado se agravado ao longo do tempo. Dessa forma, pede, a 

concessão da tutela de urgência para que seja nomeada curadora da 

Requerida. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Relatei. Fundamento e Decido. Considerando os fatos 

alegados, apoiados na prova documental juntada com a inicial, em 

especial, atestado médico, Id n. 12219160, pág. 11; Considerando, 

mormente a necessidade de amparar a Interditanda material e socialmente, 

estando este juiz convencido da probabilidade lógica do direito da 

Interditanda, uma vez confrontada as alegações e as provas disponíveis 

nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 

749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida, para o fim de nomear, desde logo, a Sra. 

Benedita Waldelice Campos do Amaral como Curadora Provisória de sua 

mãe Izabel Antunes de Campos, para os fins de representa-la ou assisti-la 

em todos os atos da sua vida civil, ficando referida Curadora Provisória 

nomeada como depositária fiel dos valores recebidos ou a receber, 

inclusive para que possa representa-la junto a quaisquer Órgãos e 

repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, 

empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar contas 

bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se necessário, etc. 

Ficando obrigada à prestação de contas quando instada a tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedado a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditanda, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Considerando que a Interditanda é pessoa idosa, 

necessitando de acompanhamento ininterrupto para qualquer atividade 

diária, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização de um 

estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever 

minuciosamente acerca da vida da Interditanda, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário 

para convencimento quanto a capacidade da Interditanda para praticar 

atos da vida civil. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Observe-se o Sr. Oficial 

de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se 

fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou 

está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça descreverá e 

certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os termos do art. 

752, § 2º do CPC, caso a Interditanda, ou qualquer das pessoas 

nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no processo, fica 

desde já nomeada como Curadora Especial a d. Defensora Pública Gislaine 
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Figueira Desto a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. 

Independentemente das providências acima, determino a realização de 

perícia médica da Interditanda, a qual deverá ser realizada in loco, ficando, 

desde já, designada a data de 24/09/2019 às 13:30 horas. Nomeio, para 

tanto, como perito Judicial o Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, que atua 

no IML – Instituto Médico Legal (Rua dos Parecis, s/nº, Carumbé, telefone 

3613-1208), para proceder ao exame da Interditanda, mormente, para 

atestar quanto à efetiva possibilidade de a Requerida gerir a sua própria 

pessoa, com a observância, primordial, dos seguintes quesitos: 1) – A 

Interditanda é portadora de alguma anomalia psíquica ou deficiência física? 

2) - Em caso positivo, essa anomalia psíquica ou deficiência física é 

permanente ou transitória? 3) - A anomalia/deficiência a torna absoluta ou 

relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil? 4) - Em razão da 

referida anomalia/deficiência, tem a Interditanda condições de 

discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e 

administrar seus bens? 5) - Outros esclarecimentos que o Sr. Perito 

entenda importante para melhor apreciação da situação da Interditanda, 

mormente no que diz respeito à necessidade ou não de sua interdição 

(total ou parcial), no sentido de cumprir o que determina o art. 753, 2º do 

CPC: “O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela”. O laudo deverá ser 

juntado aos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a realização 

da perícia. Juntado o relatório de estudo social e o laudo pericial, nos 

termos do art. 754 do CPC, ouça os interessados e após, conclusos. 

Intime-se a Requerente, através de seu d. patrono, acerca da data 

designada para realização da perícia. Oficie-se ao Perito comunicando-se 

da nomeação, bem como encaminhem-se os quesitos a serem 

respondidos. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001982-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. W. (REQUERENTE)

I. N. D. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO OAB - MT2623/O (ADVOGADO)

IVAN WOLF OAB - MT10679/O (ADVOGADO)

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO OAB - MT16295/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de proceder a intimação da parte autora, por meio do seu advogado, via 

Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer(em) à audiência de tentativa 

de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22/03/2018 às 14:00 , na sede da 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018589-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CALIXTO PAVERMAN (REQUERENTE)

VALDIVINO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIRIO MOREIRA SOARES (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 expedição do alvará 

eletrônico, em cumprimento ao item 1 da decisão de ID 9322297, impulsiono 

os autos para intimar os requerentes a fim de, no prazo de 15 dias, 

efetuarem o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 290 c/c 485, IV, do CPC, e, após, para irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 20 de março de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037697-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. A. D. D. S. (EXEQUENTE)

S. R. D. A. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12123939, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 12290566 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 

de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECY DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12235361, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de março de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001441-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. S. C. (EXEQUENTE)

A. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCINEY ARRUDA DA CRUZ OAB - MT21605/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. C. (EXECUTADO)

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 
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Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11771658, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de março de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008041-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. D. A. R. (AUTOR)

T. D. A. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o comparecimento espontâneo 

do executado (ID12321188), impulsiono os autos para intimá-lo, através de 

seu advogado, via DJE, a fim de, no no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos em atraso, mais as parcelas que se vencerem 

até a data do efetivo pagamento (art. 528, §7º, do CPC), comprovar que já 

o fez ou a impossibilidade de fazê-lo (art. 528 do CPC), sob pena de ser 

protestado o título executivo judicial, no que tange ao débito exequendo, e 

decretada a sua prisão. Cuiabá/MT, 20 de março de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1156268 Nr: 34413-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:OAB/MT 9.475, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - OAB:15134/MT, 

NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12.925

 Vistos, etc. (...) Assim, permanece preservado o direito do genitor visitar 

as filhas, bastando que ele as busque na casa da mãe, conforme 

estabelecido no acordo. Além disso, caso o pai não tenha condições de 

realizar as visitas na forma estabelecida, no município em que as filhas 

estiverem residindo, deverá ele propor uma nova ação, que tenha por 

objeto a modificação da guarda ou do direito de visitas. Conforme já 

esclarecido na decisão de fls. 86, com a prolação da sentença e o trânsito 

em julgado, findou-se a prestação jurisdicional, não havendo, portanto, 

fundamento para a apreciação do pedido de modificação das visitas e o 

prosseguimento do feito. Assim, verifico que não há interesse processual 

na presente demanda, posto que o acordo homologado não foi 

descumprido pela genitora das crianças. Com essas considerações, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Transitada em julgado, 

promovam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. (...)

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504172-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504172-94.2015.8.11.0041 AUTOR: SIMONE LOPES DE SOUZA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011842-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASSEMIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037173-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALDINO ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1002907-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZILANE PENNA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando o teor do pleito retro, redesigno a pericia médica para o dia 

19 de maio de 2018 às 08:30 horas, no consultório do Dr. João Leopoldo 

Baçan, localizado na Rua Barão de Melgaço n. 2754, edifício Work Tower, 

9 andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel 99601-163 . No mais, 

intimem-se, as partes, expedindo mandando de intimação pessoal ao 

requerente para comparecer a realização da pericia, sob pena de extinção 

do feito. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2018." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011842-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011842-92.2016.8.11.0041 AUTOR: JUVENTINO PEDROSO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001897-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIRIO SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001897-13.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCIRIO SILVA SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Indefiro o pleito retro no tocante 

ao recolhimento das custas processuais ao final, pelos argumentos já 

delineados no ID. 12086731. Assim, proceda à parte autora o recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000197-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA IMPETRANTE: SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11386532). 

Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela autora no ID. 11386532, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado 

dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027857-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CREDITO TRIBUTARIO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO IMPETRANTE: SAGA HYUNDAI 

(SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) IMPETRADO: 

GERÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CREDITO TRIBUTARIO 

Vistos etc. O parte autora maneja pedido de reconsideração ao comando 

judicial que indeferiu a antecipação de tutela. É certa a inexistência jurídica 

de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, 

figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema 

processual. Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser 

eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações 

mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Nestes termos tratando de 

forma objetiva e clara de matéria já decidida no presente feito, repiso as 

argumentações expendidas na decisão combatida, mantendo-o tal como 

foi lançada. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006013-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO BENEDITO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006013-33.2016.8.11.0041 AUTOR: CORNELIO BENEDITO DA COSTA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003953-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NIVALDO ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABÁ/MT Processo nº 

1003953-87.2016.8.11.0041 NIVALDO ANTONIO DE CARVALHO, já 

qualificado nos autos em epígrafe, por seus Advogados signatários, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer: Data 

venia, os autos epigrafados encontram-se aguardando que seja proferida 

Sentença há mais de 8 (oito) meses, sem receber qualquer impulso, 

situação que não pode prosperar, diante da urgência da prestação 

jurisdicional que a hipótese em testilha exige. Neste viés e sem quebra de 

reverência, mas em homenagem aos interesses dos jurisdicionados, o 

Reclamante requer que seja proferida Sentença nos autos no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do inciso III do art. 226 do CPC/2015[1]. Nestes 

termos, Pede e aguarda deferimento. Cuiabá/MT, 20 de março de 2017. 

LUCAS BERNARDINO OAB/MT n° 12.027 FABIANO ALVES ZANARDO 

OAB /MT nº 12.770 JOSÉ KROMINSKI OAB/MT n°10.896 MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES OAB/MT n° 11.190 [1] Art. 226. O juiz proferirá: III - as 

sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005673-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MENEZES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005673-89.2016.8.11.0041 AUTOR: FABIANE MENEZES DA ROSA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006881-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (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, 20 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006763-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES VIEIRA (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 evidência 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, 20 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006771-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE FATIMA PIEDADE MARIM (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 evidência 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, 20 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006773-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDA SILVA DOS SANTOS (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 evidência 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, 20 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006782-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTUNES FERRAZ (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 evidência 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, 20 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006632-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1006632-89.2018.8.11.0041, AUTOR: CDA ATACADO DE PRODUTOS 

DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO/ 

SEFAZ Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c pedido de sustação de protesto com pedido de antecipação de tutela 

ajuizada por CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA 

LTDA. (antiga Harley da Silva Amorim) em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando em sede de antecipação de tutela a suspensão da 

protesta do crédito tributário constante da CDA anexa à inicial. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. Compulsando atentamente os autos, 

verifico que o Estado de Mato Grosso em 19/07/2017 efetivou a inscrição 

do débito objeto deste processo na dívida ativa, gerando a CDA 

2017474384. A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da 

Capital para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativam, vejamos: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Logo, a 

competência para processar o feito é da Vara de Execução Fiscal, por se 

tratar de crédito inserido em dívida ativa. Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006756-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PRISCILLA RAMIRES TORRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, 

citem-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, 20 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051941 Nr: 47390-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCO MARCELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448587 Nr: 22025-52.2010.811.0041

 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: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO DA CORRÊNCIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA COSTA 

GONÇALVES - OAB:19.719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 448587 – Mandado de Segurança

 Vistos etc.

Tendo em vista o tempo de tramitação processual e o objeto da 

controvérsia encetada na liça, intime-se a parte autora a manifestar, no 

prazo de 05 dias, interesse no prosseguimento do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 870557 Nr: 10004-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DA COSTA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DA ROCHA - 

OAB:16.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO N. 10004-05.2014.811.0041

Vistos, etc.

 Considerando a decisão constante do v. acordão de fls. 70/72 que 

determinou o prosseguimento da presente demanda, 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).

 Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 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).

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880861 Nr: 17335-38.2014.811.0041

 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: ALINE SANTANA AZEVEDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO AOCP ASSESSORIA EM 

ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BONI BILIA - 

OAB:OAB/PR 42.674, FABIO RICARDO MORELLI - OAB:OAB/PR 31.310, 

KAYTIANE FRANCEZ DA SILVA - OAB:PR/58.296

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 19 de 

março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 373060 Nr: 9521-48.2009.811.0041

 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: GEIVA ROSALINA DOS SANTOS

 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 

COÊLHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIZ OLIVEIRA RAMOS 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.

Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os autos àquele 

Juízo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936251 Nr: 52719-62.2014.811.0041

 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: JADIRO FREITAS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO 

GCAD/SIOR, GCAD - GERENCIA DO SIST DE INF CADASTRAIS DA SEC. 

DA FAZ. DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 264708 Nr: 22598-32.2006.811.0041

 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: ROSCH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT, 

SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, MARIA CAROLINA BANA DE CARVALHO - 

OAB:10142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fls.438/439, considerando que os Embargos de 

Declaração mencionados no referido petitório foram apreciados pelo 

Tribunal de Justiça, conforme se extrai das fls.334/336.

 Assim, arquive-se o presente processo, mediante observância do 

preconizado na CNGC/MT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1037164 Nr: 40147-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 Com efeito, a concordância expressa e da parte credora quanto aos 

embargos à execução apresentados pelo devedor, implica em extinção do 

feito, pela satisfação da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC.

 Assim, sem maiores delongas, a procedência dos presentes embargos é 

medida que se impõe.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE estes embargos à execução, por 

conseguinte, EXTINGO a presente execução, nos moldes do art. 924, II, do 

CPC.

Sem honorários advocatícios.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 10 (dias), juntar aos autos 

planilha atualizada do débito exequente.

Após, No mais, expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal 

do Estado de Mato Grosso a fim de que seja determinada a formação do 

Precatório, consoante o disposto no art. 910, do CPC, encaminhando-se 

em anexo toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.

Traslade-se cópia do presente decisum para os autos apensos (cód. 

418620).

Em seguida, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006434-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. DE JESUS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO SUL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1006434-52.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS]. IMPETRANTE: J. R. DE JESUS - ME 

IMPETRADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO SUL 

Vistos etc. Tem-se em perspectiva de Mandado de Segurança, impetrado 

por J. R. DE JESUS - ME contra ato do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

EXECUÇÃO DE TRÂNSITO SUL, objetivando liminarmente “a liberação das 

mercadorias apreendidas indicadas nos Termos de Apreensão e Depósito 

– n.º 1133948-7, 1133949-3 e 1133948-6”. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: A Lei do Mandado de Segurança exige o 

preenchimento de determinados requisitos para o seu deferimento, ou 

seja, que os fundamentos da impetração sejam relevantes e que a medida 

se torne ineficaz caso seja, ao final, concedida à segurança. In casu, a 

relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada, não só 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 255 de 414



pelas alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a 

ela acostados. Não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal 

verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do 

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito 

apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta 

de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário. 

Ademais, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, ou seja, pela 

apreensão de mercadoria por tempo indeterminado constitui ato arbitrário e 

ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir 

procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, 

que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, 

Malheiros, 4ª ed., 1998, p. 297, que: "(...) é muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal)", prática essa "abusiva", 

pois, "assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a 

mercadoria há de ser imediatamente liberada". (destaquei) Nesse viés não 

discrepa o excelso Superior Tribunal de Justiça, uma vez que esta 

assentou entendimento que é vedada a apreensão de mercadorias para 

compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo, mas não há óbice à 

apreensão de mercadorias para efeito de documentação e lavratura do 

auto de infração (Súmula n.º 323 do STF[1]). No caso em exame o 

responsável tributário pela mercadoria é identificável e conhecido, tendo o 

Fisco o aparato próprio para fazer cumprir a exação fiscal, autuando o 

infrator, lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subsequentes 

no sentido do cumprimento da obrigação fiscal. Com a lavratura do auto de 

infração, como na espécie, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco 

credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o 

suposto crédito. Com efeito, findo o processo administrativo, poderá o 

Fisco lançar o crédito tributário inserindo-o na dívida ativa para cobrança, 

não podendo, valer-se da apreensão e nomeação do depositário para 

coagir a Impetrante a recolher o tributo. Portanto, a autoridade Impetrada 

quebrantou direito líquido e certo da impetrante, ao incorrer na prática de 

medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da 

requerente, com a retenção de mercadorias objeto do seu ramo de 

atuação. Destarte, entendo presentes e verificados os dois requisitos 

exigidos para a concessão da liminar. Posto isso, CONCEDO A LIMINAR 

para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da 

Impetrante constante no TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO N.º 

1133948-7, 1133949-3 e 1133948-6. Expeça-se mandado, devendo ser 

cumprido inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 

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). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] AG 399132 e AG 401988, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

24.09.2001 e 30.10.2001, 2ª Turma.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003767-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro e Bairro Araés, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "...Pelo 

exposto, DEFIRO o pedido de oferecimento do depósito integral dos 

valores (Id. 5904282/5904302) e, por consequência, determino a 

suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procedimento 

Administrativo n. 0114-010.302-0. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007891-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAPREVIDENCIA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BUCZEK OAB - PR44395 (ADVOGADO)

CLEBERSON BENTO PINTO OAB - PR55031 (ADVOGADO)

MIRIAM RENATA SILVEIRA OAB - PR27131 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO (DEPRECADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da diligência do oficial de justiça ID: 12084121. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006501-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por tais motivos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste juízo para processar e julgar o presente feito, razão pela qual 

determino a redistribuição deste processo para Vara Esp. do Meio 

Ambiente desta Comarca[1]. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028251-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026548 Nr: 35071-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 256 de 414



 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON REGINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162/MT, PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370098 Nr: 6751-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA NORATO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE CUIABÁ - MT, LF 

CONSTRUÇÕES CIVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉLISSON 

APARECIDO DE SOUSA ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

6751-82.2009.811.0041, Protocolo 370098, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006574-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLETE FAXO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: 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 pelo 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1016099-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROTISSERIE CHEIRO VERDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Acolho o petitório de fls. 

81/82 (ID 8798012) bem como os documentos que o acompanham, dando 

por sanada a questão do valor da causa, que deverá ser corrigido no 

sistema PJE para a quantia de R$ 57.732,28. À Secretaria unificada para 

que promova as retificações necessárias no processo. Após, intime-se o 

requerente a promover o recolhimento do preparo no prazo de 30 dias. 

Decorrido o prazo sem cumprimento da diligência, certifique-se fazendo os 

autos conclusos em seguida. Promovido o preparo, façam os autos 

igualmente conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GONCALINA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Acolho a emenda à 

inicial que atribui ao valor da causa a quantia de R$ 61.143,66, conforme 

petição encartada no Id. n. 11943740. Defiro a Requerente os benefícios 

da Justiça Gratuita. Nos termos do art. 139, VI e enunciado nº 35 do 

ENFAM, deixo de designar a audiência de conciliação. Citem-se e 

intimem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005925-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACYANE CRYSTHINA ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Defiro a Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do art. 139, VI e enunciado nº 

35 do ENFAM, deixo de designar a audiência de conciliação. Citem-se e 

intimem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028378-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (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: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Por outro lado, os laudos médicos 

apresentados não são capazes de demonstrar eventuais custos com 

saúde e, por consequência sua parca condição financeira. Dessa forma, 

tendo em vista a não comprovação da hipossuficiência pela parte 

requerente, INDEFIRO o seu pedido de assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 99, §2º, do CPC. Intime-se a parte autora a promover o 

recolhimento das custas judiciais no prazo de cinco dias. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034963-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALAN OLIVEIRA DANTAS DE SOUZA OAB - PR51172-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O requerente tem razão 

no petitório de ID 11421031 quanto à falta de análise do pedido de tutela de 

urgência. Porém, ao analisar o processo, pude constatar que o requerente 

já foi notificado pelo requerido de que o débito estaria sendo preparado 

para inscrição em dívida ativa (fl. 66 – ID 10736501). Considerando que a 

notificação foi emitida em maio de 2017, bem antes, portanto, do 

ajuizamento desta ação, bem como considerando que eventual inscrição 

em dívida ativa pode ocasionar a alteração da competência para 

julgamento da lide, entendo necessário que o requerente esclareça ao 

juízo, em cinco dias, quanto a efetivação, ou não, da inscrição em dívida 

ativa. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002920-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA OAB - SP383576 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (RÉU)

LUIS ANDRE LEMES (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Cumpra-se, incontinenti, 

o despacho de ID 11883543. OBSERVAÇÃO: O 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: 1016656-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, antes da 

extinção, com fulcro no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a razão da existência de outra ação 

com as mesmas partes e mesma causa pedir, requerendo o que entender 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014392-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, antes da 

extinção, com fulcro no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a razão da existência de outra ação 

com as mesmas partes e mesma causa pedir, requerendo o que entender 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025861-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024249-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE SOUZA MORATO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SEFAZ-MT - LUIZ 

GONZAGA DE SOUZA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036282-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA OAB - SP174040 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018042-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (IMPETRANTE)

COMERCIO DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

LUCIANO DE SOUZA JOSE (IMPETRANTE)

L. DE SOUZA JOSE & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ELISANDRA DE SOUZA JOSE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034404-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR CELSO MAZIERO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033950-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026995-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE VILELA ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021411-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021574-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MESQUITA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013166-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027657-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DUTRA VARGAS OAB - GO30802 (ADVOGADO)

FLAVIO XAVIER DE CASTRO OAB - GO36916 (ADVOGADO)

RAFAEL MENDES MATEUS OAB - GO38267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007754-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY & ANDRADE NERY LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032547-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMICIANO DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032946-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RENATA FERREIRA PAJANOTI GASPAROTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (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: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006816-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, 

bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os 

ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça 

Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo 

desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação 

ocorrerá após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se com urgência. Segue 

em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos 

moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO(...) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036432-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

agente fazendário CELSO BENEDITO B. ALMEIDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037181-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS AMARAL DE LARA OAB - MT23030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

CLEVISON FIGUEIREDO SIQUEIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746085 Nr: 43268-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCIMAR MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 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 MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 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.: 856727 Nr: 58986-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA DE BRITO DE OLIVEIRA, VALTER 

CAIRES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - OAB:6796 

OAB/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - OAB:15.908/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):

 Cod. Proc.: 889520 Nr: 22922-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SILVA DO AMARAL, DIEGO APARECIDO 

MENDES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896675 Nr: 27404-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA REINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 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.: 898566 Nr: 28764-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO

 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

 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.: 944745 Nr: 57297-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE TRIVELLATO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 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.: 997946 Nr: 22584-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 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.: 1062316 Nr: 52060-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-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.: 1006315 Nr: 26041-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSELI DE LIMA FERREIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002734-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL NUNES BANDEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tributos Estaduais - ADAIR BAVARESCO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, isentando o impetrante do pagamento do 

ICMS na aquisição de veículo automotor, por ser portador de deficiência 

física, DETERMINANDO que a impetrada expeça a competente autorização 

para a aquisição do veículo. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias, intimando-a desta decisão 

para imediato cumprimento. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 894252 Nr: 26049-84.2014.811.0041

 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: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 DECISÃO / AUDIÊNCIA DESIGNADA > Isto posto, prossigo com a instrução 

probatória, fixando como ponto controvertido a comprovação da natureza 

do evento danoso alegado pela parte autora, bem como a culpa do agente 

causador, ou ainda a ocorrência de culpa exclusiva da Ré para a 

efetivação do dano, cuja constatação só será possível mediante o cotejo 

dos documentos apresentados, como também da prova testemunhal, que 

para tanto, faz-se necessária a realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento, que designo para o dia 05/06/2018 às 15hs (quinze horas), 

nos moldes do artigo 358 e seguintes do CPC.

Defiro o depoimento pessoal do autor, por conseguinte, determino a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 385 e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, § 4º CPC), atentando-se ao 

número permitido, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no 

máximo, para a prova de cada fato (artigo 357, § 6º CPC), devendo as 

mesmas estarem devidamente qualificadas, conforme dispõe o artigo 450 

do CPC.

 Caberá aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (artigo 455 CPC).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

devendo-se juntar aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do artigo 455 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838742 Nr: 43326-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEON ALVES MATILDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO SELF DE PSICOLOGIA SC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência de interesse processual, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, 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. Suspendo a exigibilidade da obrigação com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 19 de março de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1026515 Nr: 35046-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, THEMIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA CÉLIO FILHO - 

OAB:3700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Março de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072891 Nr: 56604-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO AUGUSTO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 234575 Nr: 37374-71.2005.811.0041

 AÇÃO: 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): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT

 Fica o(a) Advogado(a) VITOR SCHMIDT FERREIRA, OAB: 21325-O/MT, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 894539 Nr: 26234-25.2014.811.0041

 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: MINERAÇÃO APOENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 

487, I, do CPC e, via de consequência, DENEGO A ORDEM 

MANDAMENTAL, em consonância com § 5º do artigo 6º da Lei 

12.016/2009.

Isento de 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 estilo.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 873872 Nr: 12532-12.2014.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA VILLALOBOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS/MT, 

GERENTE REGIONAL DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO NORTE - GSAN, 

SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SEFAZ, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO a ordem 

mandamental para, consolidando os termos da liminar, determinar o 

CANCELAMENTO do crédito tributário objeto da notificação de lançamento 

n° 31915/334/73/2011, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO NOS TERMOS 

do artigo 487, I do CPC.

 Sem custas nem honorários.

 Após o transcurso do prazo recurso, subam os autos ao e. Tribunal para 

reexame necessário.

 P.R. I.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017021-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMER ESTEVES DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA, 

ratificando a liminar deferida alhures, para determinar a autoridade coatora 

que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

PAS/AUTOMÓVEL HYUNDAI/HB20 1.6A PREM, PLACA QBX 4404, COR 

PRATA, CHASSI Nº 9BHBH41DBGP636856 e RENAVAM Nº 01099909373 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração constantes (ID nº 7939527), dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.R.I. e após, não 

havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015528-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018397-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAEDRA BUFFET LTDA. - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009358-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AUSECHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKO RODRIGO CARNEIRO OAB - PR52833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003085-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. C. RESENDE - ME (IMPETRANTE)

COLLA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANITA KISCHEL - ME (IMPETRANTE)

RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE SOUZA (IMPETRADO)

RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (IMPETRADO)

JOSE FRAGA DUARTE (IMPETRADO)

CELSO BENEDITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011796-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL ADJUNTO E PRESIDENTE da CPP (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006317-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON CALIXTO VALERA OAB - SP324459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "...ISTO POSTO, e consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora 

que proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1133433-8 (ID: 1133433-8) independentemente do pagamento prévio de 

qualquer valor fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038672-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MASSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados 

de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Shangri-lá.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001197-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "...ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo Moto, marca Honda, modelo CG/125, ano 2008/2008, 
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placa KAK9171, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001279-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERONYMO BELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001427-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALBINO COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Gerente de Informações Cadastrais - SEFAZ - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003740-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CAMACHO DE ABREU CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "...ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo OBH 4181, marca Hyundai/ HB20, ano/modelo 2013/2013 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001832-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA CORREA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001847-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 946006 Nr: 58011-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEA DELLA PASQUA REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DORILEO 

CARDOSO - OAB:15652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 Vistos, em plano de meta.

Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 26/27.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 712627 Nr: 5540-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO CESAR LEITE CAMPOS, CRISTINIANA SOUZA 

DA COSTA, EDNO ROBERTO APOITIA, LEA DE GUSMÃO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 923229 Nr: 45364-98.2014.811.0041

 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: ALDENIRA DA SILVA SETUBAL, ARNOU MARTINS 

BRAGA, CEILA GABINA BALTAZAR DOS SANTOS, EDILENE RODRIGUES 

LOPES, EVA MENDES DE SOUZA, ISABEL SILVA SOUSA, ISAULDINA 

FERREIRA COSTA, JANDIRA MENDES LUZ SPINDOLA, JOSÉ LUIZ ALVES 

ARAÚJO, JURACY LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 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.: 55996 Nr: 1477-84.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALNALDO ENRIQUE DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO DE 

BRITO FILHO, LOURIVAL NUNES DA SILVA, NELSON PEDRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos, em plano de meta.

Sem maiores embaraços, indefiro o pedido formulado pelo Município de 

Cuiabá às fls. 740/743, tendo em vista que possui cunho meramente 

protelatório.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 738, expedindo-se os Ofícios 

Requisitórios relativos aos créditos principais, conforme discriminado às 

fls. 703.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 749200 Nr: 1297-19.2012.811.0041

 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: SEBASTIÃO JOSÉ MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT, VIVIANNE CRISTINE 

CALDAS - OAB:9826/MT

 Vistos, plano de meta.

 Certifique-se o trânsito em julgado, após, intime-se a requerida para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 833581 Nr: 38976-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/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.: 325747 Nr: 25610-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO BEZERRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 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.: 1032589 Nr: 37861-89.2015.811.0041

 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: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO YUDI KURATA - 

OAB:21.255/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ADELAR DAL PISSOL - 

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.: 60803 Nr: 5631-24.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DOS SANTOS SOUZA, IVETE DALDEGAN, 

ROSIMERE APARECIDA CARDOSO, GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO, 

MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA, JOSÉ LUIZ DANTAS, SANDRA 

REGINA DE SOUZA GOMES POLGA, VANDERLEY MENDES DE FREITAS, 

JOSÉ MACIA JUNIOR, VILMA VIANA ARRAIS BRAGHIN, DETA EIFERT, 

NORANEY JOAQUIM DE SOUZA, EDÉZIO DE O. SANTANA, PAULINHO W. 

BORDA, VANDERLEI I. ENGEL, ARNO SECCHI, ELITE C. RODRIGUES, 

MARISTELA ANA FAVORETTO LOFFI, RITA DE CÁSSIA FIGUEIREDO 

MEDEIROS, MAURILDES S. CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 
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MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA S. RAMOS 

MONTENEGRO - PROC. ESTADO - OAB:4263/MT

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se o requerido para que no prazo de 10 (dez) dias apresente sua 

manifestação acerca da petição de fls. 1220/1227.

Após cls.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 83052 Nr: 10170-28.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, RENATO GOMES NERY - 

ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTORIA E ADVOGACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DOS SANTOS SOUZA, IVETE 

DALDEGAN, ROSIMERE APARECIDA CARDOSO, GILBERTO MACHADO 

CUSTÓDIO, JOSÉ LUIZ DANTAS, MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA, 

SANDRA REGINA DE SOUZA GOMES POLGA, VANDERLEY MENDES DE 

FREITAS, JOSÉ MACIA JUNIOR, VILMA VIANA ARRAIS BRAGHIN, 

NORANEY JOAQUIM DE SOUZA, EDÉZIO DE O. SANTANA, PAULINHO W. 

BORDA, DETA EIFERT, VANDERLEI I. ENGEL, ARNO SECCHI, ELITE C. 

RODRIGUES, MARISTELA ANA FAVORETTO LOFFI, RITA DE CÁSSIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, MAURILDES S. CARVALHO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FERREIRA ZILIO - 

OAB:2848, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, RENATO 

GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, Renato Gomes Nery - 

OAB:2051/MT

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se o embargante para que no prazo de 10 (dez) dias apresente 

sua manifestação acerca da petição de fls.118 a 121.

Após cls.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 313095 Nr: 18749-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISYS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLICÉRIO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:2685/MT

 Vistos em plano de meta.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para que indique conta bancária a fim 

de se proceder com a expedição de alvará judicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 814984 Nr: 21435-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MATIAS BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11520

 Vistos, em plano de meta.

Compulsando os autos, verificamos que o Estado de Mato Grosso vem 

protelando o andamento do feito.

Da simples leitura da fls. 14 da peça inicial, ressai que o Autor pugnou pela 

“produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente 

documental, a qual fica desde já requerida, bem como testemunhal e 

pericial”.

Assim sendo, considerando que há toda uma fundamentação técnica, em 

busca da verdade real, não se tratando, portanto, de singelo cálculo 

matemático, entendo que o Estado deve arcar com o adiantamento dos 

honorários periciais, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 223/230.

 Nesta oportunidade, HOMOLOGO o valor indicado às fls. 199, por ser 

este um valor razoável que dignamente remunera o trabalho do Perito.

Intimem-se as partes, sendo que o Estado tem o prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da sua intimação pessoal, para efetuar o depósito judicial no valor 

referente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais para início 

da perícia.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 153577 Nr: 7581-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISYS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICERIO LEITE DE OLIVEIRA - 

OAB:2685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Vistos, em plano de meta.

Indefiro o pedido de fls. 109/116, ante seu intuito protelatório, bem como 

pelo fato das questões insurgidas se encontrarem dirimidas no processo 

apenso (código: 313095).

À vista da legislação pertinente, homologo os cálculos de fl. 104/105, e 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c 

910 § 1, ambos do NCPC/2015.

Após, expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado 

de Mato Grosso, a fim de que seja determinada a formação do precatório, 

consoante o disposto no art. 910, § 1, do NCPC/2015, encaminhando-se 

em anexo toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.

Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 874576 Nr: 13099-43.2014.811.0041

 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: ALEXANDRE DE FREITAS, ADRIANA VERLANGIERI 

FERREIRA MENDES, ALBERTO ANTÔNIO FUMES JÚNIOR, GERASIMO 

FERREIRA COELHO, GONÇALO JUAREZ DE ARRUDA, MAURICIO 

MITSUDO, MAX ROGERIO REZENDE GUIMARÃES, SINDIFISCO SINDICATO 

DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente a parte Autora, bem como seu patrono, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a petição aviada pela parte 

Requerida às fls. 323/324.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 957213 Nr: 3662-41.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA FERREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, em plano de meta.

Tendo em vista que a sentença é integralmente ilíquida, inclusive no 

tocante aos honorários advocatícios, desnecessário se faz proceder com 

a liquidação em autos apartados, daí porque recebo a petição de fls. 

338/339 como liquidação de sentença, nos próprios autos (arts. 509 e 510 

do CPC/2015).

Determino, por oportuno, a intimação das partes para que se manifestem 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, juntando todos os documentos 

que entenderem pertinentes, podendo também especificar as provas que 

pretendem produzir, lembrando que a Contadoria Judicial não se presta à 

finalidade de elaborar cálculos complexos, somente atualizá-los.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 21943 Nr: 10340-97.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIAS MARTINS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALCA - 

OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 429.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 706265 Nr: 457-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS MARTINS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ROSENDO DA SILVA - 

OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12.588/MT, LAURA CRISTINA S MADUREIRO - OAB:10353, 

VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que procedam com a 

atualização dos valores referentes aos honorários advocatícios 

arbitrados, nos termos da sentença de fls. 28/29.

Após, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o 

pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, expedindo-se o pagamento da obrigação de pequeno valor – 

RPV, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC/2015, expedindo-se o 

necessário.

Posteriormente, arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001734-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

PREGOEIRA OFICIAL (IMPETRADO)

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001734-33.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por VITÓRIA SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS LTDA. contra ato indigitado coator da lavra da PREGOEIRA E 

DO DIRETOR ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja declarada a inabilitação da 

empresa V. M. Pereira – ME para o Pregão Eletrônico nº 063/2016 do 

Município de Cuiabá, bem como que seja suspensa a confecção de 

contrato junto à empresa declarada vencedora. Alternativamente, requer a 

suspensão de todo o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 

063/2016 do Município de Cuiabá até o julgamento do mérito. Aduz, em 

síntese, que é empresa do ramo de limpa-fossa, locação de equipamentos 

e dedetização, e em virtude disso, participou do processo licitatório na 

modalidade de Pregão Eletrônico com o numero nº 063/2016, sendo que 

referido certame teve início no ano de 2016, tendo seu edital publicado e 

posteriormente republicado por mais 03 (três) vezes, até se chegar ao 

ultimo Edital. Assevera que, após a realização da fase de lances, ficou 

classificada em terceiro lugar, tendo sido declarada vencedora a empresa 

V. M. Pereira – ME, abrindo-lhe prazo para a apresentação dos 

documentos de habilitação. Relata que, para ter acesso aos documentos 

de habilitação da vencedora, protocolou pedido formal de vistas aos 

documentos, que só foi após a adjudicação do certame junto ao sistema 

e-licitações do Banco do Brasil, razão pela qual, não houve tempo hábil 

para manifestar o interesse de recurso, que era de apenas 24 horas. 

Sustenta que, após a análise da documentação da empresa declarada 

vencedora, verificou-se que a mesma não possui as mínimas condições 

de habilitação em relação ao Edital e, diante disso, protocolou recurso 

contra a adjudicação do objeto licitado, todavia, a Pregoeira ponderou que 

o recurso estaria intempestivo por não ter a licitante se manifestado a 

respeito do interesse de recorrer no prazo de 24 horas. Pontua que, 

mesmo considerando o recurso intempestivo, a autoridade Impetrada 

analisou seus fundamentos e respondeu aos questionamentos de forma 

superficial, mas manteve seu entendimento de que a empresa V. M. 

Pereira – ME deveria continuar na condição de habilitada, o que fere todos 

os princípios da legalidade e vai de encontro ao disposto no próprio ato 

convocatório. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 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). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida 

como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento 

acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de 

dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o 

ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) Por outras palavras, o 
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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 sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante a concessão da medida antecipatória para 

que seja declarada a inabilitação da empresa V. M. Pereira – ME para o 

Pregão Eletrônico nº 063/2016 do Município de Cuiabá, bem como que seja 

suspensa a confecção de contrato junto à empresa declarada vencedora 

ou, alternativamente, que seja determinada a suspensão de todo o 

procedimento licitatório acima mencionado do Município de Cuiabá até o 

julgamento do mérito. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

11531318 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. Ademais, conforme se observa no documento de ID nº 11531501, 

a autoridade Impetrada esclareceu todos os pontos abordados pela 

empresa-Impetrante em sede de recurso administrativo, ao passo que o 

Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado apenas aos 

seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob 

pena de ofender o princípio da separação dos Poderes. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Município 

de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei 

nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, 

para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da 

Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 19 de março de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37623 Nr: 3674-58.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARIEDA MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA 2ª DELEGACIA DE POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL - CARUMBÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de 

Segurança na hipótese, REVOGO a liminar concedida à fl. 54, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, c/c art. 10 da Lei n. 12.016/09. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso 

voluntário, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27283 Nr: 1541-14.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE 

MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Toledo Silva - 

OAB:19123, Hitler Sansão Sobrinho - OAB:15625, Renata Cintra 

Rascheja - OAB:15.625

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fls. 47/48), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33732 Nr: 1078-04.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMAOS DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José S. de Campos 

Sobrinho - OAB:6203

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fls. 24/25), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
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 Cod. Proc.: 355610 Nr: 17456-97.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUANDERSON BARBOSA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 VISTOS,

 Diante da juntada do laudo do exame psicossocial, bem como, em face do 

parecer ministerial retro, dê-se vista à Defesa.

 Ás providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 372986 Nr: 13995-83.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bezerra Benevides 

Ramos - OAB:13.350

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 157

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 18029 Nr: 1337-18.2000.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NÉLIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, a fim de se evitar maiores constrangimentos ao penitente 

que já encontra recolhido há mais de 06 (seis) meses, DETERMINO a 

expedição de alvará de soltura em seu favor, SE POR OUTRO MOTIVO 

NÃO ESTIVER PRESO. Expeça-se carta precatória à Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, para cumprimento do Alvará de Soltura.Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Procedam-se as baixas do mandado de prisão do 

BNMP e da Polinter.Por fim, arquivem-se os autos, com as baixas de 

estilo.Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 399707 Nr: 3853-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOUGLAS GONÇALVES, IVONEI 

FERNANDES FERREIRA DE JESUS, JONNY JECKSON MORAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JAIRO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:15693/E, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - 

OAB:18275/O, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. JOELMA MEDEIROS GONÇALVES. OAB/MT: 18275

DR. MOACIR ALMEIDA FREITAS. OAB/MT: 727

DR. JAIRO DO CARMO FERREIRA. OAB/MT: 15693

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

09/05/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Redesigno a presente audiência para o dia 

09/05/2018 ás 14h40min, para oitivas de 03 testemunhas comuns, 03 

testemunhas de defesa e o interrogatórios de 03 réus. Saem os presentes 

devidamente intimados. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 433820 Nr: 9873-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10170/O, THAÍS DUTRA DA S. CARVALHO - 

OAB:10.111

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 467206 Nr: 7084-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 Intimo o Advogado Constituído pelo acusado para apresentar as 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério 

Público às fls. 223/231.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 327168 Nr: 6860-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA MOURA ou 

WELLITHON DA SILVA MOURA, ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA 

SILVA, TIAGO GALDINO DE FIGUEIREDO, HERMES FERREIRA ADAMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT

 Processo Crime nº. 6860-88.2012.811.0042 – Cód. 327168

Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 04/04/2018 às 

16h45min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 434321 Nr: 10393-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA GONÇALVES VIEIRA, DOUGLAS 

JERONIMO SARAIVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:MT 10789, LUCIANA ZAPRONI BRANCO - OAB:2062 RO

 Vistos, etc...

Considerando que às fls. 70 e 91/92 não foram arguidas preliminares e 

não havendo hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 11/04/2018 

às 14h45min para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2017.

 Suzana Guimarães Ribeiro Araújo

 Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328839 Nr: 8786-07.2012.811.0042

 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): DALZIRA MARTINS DOS SANTOS, JOAO 

PEREIRA GOMES, AGOSTINHO FRANCO PINTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DALZIRA MARTINS DOS SANTOS, Rg: 

314.952, Filiação: Maria Martins e Valdomiro de Moraes, data de 

nascimento: 28/07/1956, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou 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 bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia DALZIRA MARTINS DOS SANTOS como incurso nas penas do 

art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06(...)".

Despacho/Decisão: “(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR a denunciada DALZIRA MARTINS DOS SANTOS nas sanções 

do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (...) TORNO A PENA em 

desfavor da condenada DALZIRA MARTINS DOS SANTOS, no patamar de 

06 (seis) anos de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a 

pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Estabeleço o regime FECHADO para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade, com fulcro no que autoriza o artigo 33, §2°, 

“b”, do Código Penal. (...)”.

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, 19 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.: 506602 Nr: 45615-11.2017.811.0042

 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): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, JOÃO MÁRCIO 

DA SILVA SALLES, DIEGO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB:18275/O, 

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674

 DELIBERAÇÕES

Pela MMª Juíza foi deliberado:

Vistos etc.

Considerando que os acusados não foram recambiados para este juízo, 

em razão da falta de combustível e ainda, considerando os requerimentos 

supra, REDESIGNO a presente solenidade para 23/04/2018, às 14h.

Requisitem-se os policiais.

Requisitem-se e intimem-se os acusados.

Os presentes saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

Promotor de Justiça:

 Defensora Pública (patrocinando a defesa de Diego): Rosana Esteves 

Monteiro

 Patrono do acusado Robertin: Dr. Rogerio Ramos Varanda Junior

Patrona do acusado João: Joelma Medeiros Gonçalves

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117073 Nr: 4246-52.2008.811.0042

 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): IRMA MARIA DE SOUZA AMARAL, WANDER 

SOUZA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANDERLEY 

SOUZA AMORIM, para devolução dos autos nº 4246-52.2008.811.0042, 

Protocolo 117073, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 466290 Nr: 6136-11.2017.811.0042

 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): VALERY TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 117843 Nr: 4497-36.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DIEL BOTTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYRIO CARDOSO NETO - 

OAB:12340, BRUNO FRANÇA FERREIRA - OAB:19154/MT, MARIO 
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OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12073/MT

 Intimação da Defesa do Réu para apresentar Alegações Finais, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 363217 Nr: 2534-17.2014.811.0042

 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): WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, ANDERSON 

PEREIRA COSTA, JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

Marcia Maria da Silva - OAB:8922A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência do Despacho de fls. 192:

"VISTOS EM CORREIÇÃO. DESIGNO sessão de instrução para o dia 

10.04.2018, às 16h, oportunidade em que será realizada a oitiva das 

testemunhas de acusação Elias de Campos, Maria Nilza de Souza Arruda 

e Eberson de Lara Silva de Campos, observando o cartório os endereços 

declinados à fl. 188. Expeça-se o necessário para a realização do ato. Às 

providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 498270 Nr: 37411-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JORGE PRADO DE 

CAMARGO LIBOS - OAB:, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

04/06 para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o acusado:GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação. Em atenção ao § 3°, art. 413 do 

CPP, no que sefere à segregação do acusado, verifico que os motivos 

que a ensejou ainda subsistem, quais sejam, a gravidade da conduta, a 

ficha de antecedentes criminais, bem como o temor da família da vítima, 

como informado nos autos, e que as medidas cautelares diversas da 

prisão se revelam inadequadas, MANTENHO a prisão preventiva do 

acusado. Façam-se as intimações necessárias, observando-se as 

formalidades legais.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão 

de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados 

dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente 

do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do 

CPP.Procedo o envio de informação ao STJ acerca desta decisão como 

solicitado para fins de instruir o Habeas Corpus n° 438000/MT.P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 09 de março de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405767 Nr: 10340-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:, WILLOW SALOMÃO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:22737 MT

 "...Desse modo, pelos elementos supracitados entendo que os 

argumentos utilizados no pedido de revogação não são aptos a 

caracterizar alteração nos motivos que levaram à sua segregação a fim 

de ensejar na sua liberdade. Ante o exposto, e considerando ainda que 

não há fatos relevantes que sobressaiam ao periculum libertatis 

evidenciado nestes autos, INDEFIRO o pedido de revogação constante às 

fls. 289/291 e MANTENHO a segregação do indiciado. Intimem-se. 

Cumpra-se...."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437753 Nr: 14161-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVILSO DA SILVA SANTOS, JEFFERSON 

SANTOS PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU EDEVILSO, DR. EUCIDES FERREIRA 

- OAB-MT 12540, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO REFERIDO RÉU.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 496275 Nr: 35495-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MAIA DA CONCEIÇÃO, WILLIAN 

BARBOSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13.176/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:13.058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:13.318/MT

 Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória redistribuída a esta Vara 

Especializada, em razão da redefinição da competência promovida pela 

Resolução N. 11/2017/TP. Desse modo e visando adequar o feito à pauta 

desde magistrado, REDESIGNO o ato deprecado para o dia 30/05/2018, às 

15:50 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. Requisite-se 

ao Juízo de Origem o encaminhamento, no prazo de 48 horas, de cópia de 

eventual depoimento prestado na fase inquisitiva pelo réu e/ou testemunha 

a ser ouvida nesta comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial. Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 357037 Nr: 19049-64.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI HONORATO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO
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Prazo:90

Intimando:Réu(s): Edinei Honorato Lopes, Rg: 17651549 SSP MT Filiação: 

Pedro Honorato Lopes e Neuza Maria Fernandes Lopes, data de 

nascimento: 16/05/1982, brasileiro(a), natural de Rio branco-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 22, Nº 12, Qd. 09, Bairro: Três Barras, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 232/237.

Resumo da inicial:Ante o exposto cumpre o Ministério Público Estadual 

denunciar EDINEI HONORATO LOPES como incurso no art. 241-B da Lei 

8.069/90.

Decisão/Despacho:Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida para: a) CONDENAR o denunciado EDINEI 

HONORATO LOPES, vulgo “Perninha”, devidamente qualificado nos autos, 

nas sanções do art. 241-B, “caput”, da Lei nº 8.069/90; b) desclassificar, 

nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, a imputação relativa 

ao disposto no art. 240, § 1º do ECA c/c art. 14, II do Estatuto Repressor, 

para o disposto no art. 146, cabeça, do referido “Codex”; c) julgar extinta 

a punibilidade do denunciado em relação ao delito descrito no art. 146 do 

Estatuto Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, “ex vi” do art. 107, IV do aludido Diploma Penal.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 439663 Nr: 16197-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia e ABSOLVO o acusado WAGNER SANTANA DA COSTA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Transitando em julgado a presente sentença, 

arquive-se o feito promovendo as baixas, anotações e comunicações de 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 469666 Nr: 9576-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Considerando que este Magistrado se encontrará ministrando curso de 

formação continuada sobre o tema Audiência de Custódia na ESMAGIS/MT 

– Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso nos dias 02 e 03 de 

abril de 2018, redesigno o presente ato para o dia 04 de abril de 2018 às 

14:00 horas.

 Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 357976 Nr: 20158-16.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOMES AMADO, MONICA 

CARDOSO GALVÃO, THAYLLA CRISTYNE LIMA REDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Considerando que este Magistrado se encontrará ministrando curso de 

formação continuada sobre o tema Audiência de Custódia na ESMAGIS/MT 

– Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso nos dias 23 e 24 de 

abril de 2018, redesigno o presente ato para o dia 04 de outubro de 2018 

às 14:00 horas.

 Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 60 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354764 Nr: 16476-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE, WELBER 

COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Considerando que este Magistrado se encontrará ministrando curso de 

formação continuada sobre o tema Audiência de Custódia na ESMAGIS/MT 

– Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso nos dias 24 e 25 de 

maio de 2018, redesigno o presente ato para o dia 02 de agosto de 2018 

às 14h00min.

 Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 30 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 447497 Nr: 24454-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Considerando que este Magistrado se encontrará ministrando curso de 

formação continuada sobre o tema Audiência de Custódia na ESMAGIS/MT 

– Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso nos dias 24 e 25 de 

maio de 2018, redesigno o presente ato para o dia 05 de junho de 2018 às 

15h30min.

 Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 30 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 464214 Nr: 4125-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON AIRES DA SILVA, PASCOALITO 

AIRES DE BRITO, EDVAN CEZAR DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097-A

 Certifico e dou fé que a audiência agendada para esta data não se 

realizará em virtude de que a MMª. Juíza de Direito Dra. Selma Rosane 

Santos Arruda encontra-se com problemas de saúde e seu subsitituto 

legal - Dr. Marcos Faleiros da Silva, com a pauta de audiência lotada, 

restando o ato redesignado para o dia 06 de abril de 2018, às 15:00 horas, 

saindo os presentes intimados, conforme ciente abaixo exarado. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 404187 Nr: 8634-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE 

SILVA CAMARGO, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, ULYSSES REINERS 

CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, ÁTILA PEDROSO DE 

JESUS, MARCOS DAVID ANDRADE, ÍTALO GRIGGI FILHO, LEANDRO 

HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - 

OAB:7111, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOAO 

BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, João Marcos Faiad - 

OAB:8.500, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES-OAB/MT 4700 - 

OAB:4700, MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656, MURILO MATEUS 

MORAES LOPES - OAB:12636/MT, RENAN F. SERRA ROCHA SANTOS - 

OAB:19701/MT, TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 “Vistos etc. Abra-se vistas ao Ministério Público imediatamente para 

manifestar na fase do artigo 403 do CPP (alegações finais), no prazo de 

05 dias. Fixo o prazo comum para os Advogados apresentarem memorias 

finais escritos, cujo prazo final para apresentação será o dia 30 de abril 

até as 19h00min, em seguida o autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados e advertidos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

Encerrada às 18h15min.

Nada mais havendo a consignar, por mim, D. I. C. M – Assessora de 

Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 404402 Nr: 8884-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE GOMES RIVA, EDSON JOSÉ 

MENEZES, ELIAS ABRÃO NASSARDEN JUNIOR, MANOEL THEODORO 

DOS SANTOS, DJAN DA LUZ CLIVATTI, JEAN CARLO LEITE NASSARDEN, 

LEONARDO MAIA PINHEIRO, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, TARCILA 

MARIA DA SILVA GUEDES, CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN, CELI 

IZABEL DE JESUS, LUZIMAR RIBEIRO BORGES, JEANNY LAURA LEITE 

NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:314.946/SP, ALINNE SANTOS MALHADO - OAB:15140, ANA 

CAROLINA LEÃO OSÓRIO - OAB:41.800/DF, ANA PAULA DUMONT DE 

OLIVEIRA - OAB:47.286/DF, ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE - 

OAB:45.318/DF, BRENA GUIMARÃES DA COSTA - OAB:6.520/RO, 

BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19512, Bruno de Melo Miotto - 

OAB:19512/0, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:44.868/DF, CARINA 

PETRELLI CORRÊA ALMEIDA - OAB:18.050/MT, CAROLINE 

SCANDELARI RAUPP - OAB:46.106, Christian Eduardo Gomes de 

Almeida - OAB:8.303-MT, DANIEL NASCIMENTO GOMES - 

OAB:356.650/SP, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - 

OAB:41.229/DF, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:44.869/DF, 

FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370, FERNANDA FAURE - OAB:49.193/DF, 

FERNANDO LEÃO MENEZES - OAB:23.229/MT, FREDERICO FONSECA 

COUTINHO - OAB:47.118/DF, GABRIEL FELIPE GUIMARÃES COUTINHO 

CORTEZ - OAB:50.453/DF, GABRIELA CASTELO BRANCO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:15.345/E, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016, GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673/O, 

GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:42.990/DF, HADERLANN 

CHAVES CARDOSO - OAB:50.456/DF, HELENA VASCONCELOS DE 

LARA RESENDE - OAB:40.887/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082, LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, MARCOS 

PAULO DA COSTA SILVA - OAB:19.201-O, MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521, RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - OAB:51.535/DF, 

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:18330, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985, RITA DE CÁSSIA ANCELMO BUENO - 

OAB:360.597/SP, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609/MT, 

VICTOR GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - OAB:7.112/RO, VICTOR 

HUGO GEBHARD DE AGUIAR - OAB:50.240/DF, WILLIAN PEREIRA 

LAPORT - OAB:44568/DF

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados dos requeridos para apresentarem alegações finais, na forma 

de memoriais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 499748 Nr: 38846-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES 

FAZENDÁRIOS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO, PAULO 

SERAFIM DA SILVA, NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS, PAULO PEREIRA 

DA SILVA, JEAN CARLOS LARA, THEO MARLON MEDINA, MARCELO 

MEDINA, ROGERIO ROCHA DELMINDO, RINALDO BATISTA FERREIRA 

JUNIOR, PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA, DIEGO DE JESUS DA 

CONCEIÇÃO, CLOVES CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B, FAUSTINO 

ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT, GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14.323/MT, 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, Rodrigo Direne de 

Moraes - OAB:13878, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506, Valdir 

Ariones Pimpinati Junior - OAB:6145-B

 AUTOS Nº 38846-84.2017.811.0042 - Cód. 499748

Representação pela Decretação de Medidas Cautelares

Requerente: Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a 

Administração Pública

 VISTOS ETC.

DEFIRO o requerimento formulado pela defesa de JEAN CARLOS LARA 

(fls. 2200/2201) e, de ofício, determino a expedição de cartas precatórias 

para fiscalização do cumprimento das medidas cautelares fixadas em 

desfavor dos acusados abaixo citados, para as seguintes Comarcas:

a) Campo Verde/MT, relativamente aos acusados CLOVES CONCEIÇÃO 

DA SILVA e PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA;

b) Primavera do Leste/MT, relativamente aos acusados JEAN CARLOS 

LARA, RINALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR e ROGÉRIO ROCHA 

DELMINDO;

c) Rondonópolis/MT, relativamente aos acusados MARCELO MEDINA e 

THEO MARLON MEDINA;

d) Sorriso/MT, relativamente à acusada NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS

e) Barra do Garças/MT, relativamente ao acusado PAULO PEREIRA DA 

SILVA.

Outrossim, com o traslado das cópias determinadas na Ação Penal 

principal (Id. 506060), dê-se vista dos autos ao MP.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá – MT, 13 de março de 2018.
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Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 484800 Nr: 24481-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER GUTHER WEBER, DINARTI VITOR DE 

ALMEIDA CARLI JUNIOR, PAULO ROBERTO RONDON NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charly Hoeger - OAB:OAB/MT 

12668, Daniel Batista de Aguiar - OAB:OAB/MT 3.537, FERNANDO 

ULYSSES PAGLIARI - OAB:OAB/MT 3047, Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:OAB/MT 10.089, Rosana Gimenez Gebauer - OAB:OAB/MT 

13761, Sandra Satomi Okuno de Aguiar - OAB:OAB/MT 3499, Thiago 

Silva Mendes - OAB:OAB/MT 14.934

 AÇÃO PENAL N°. 24481-25.2017.811.0042

ID. 484800

VISTOS ETC.

 Considerando que a presente missiva foi redistribuída do juízo da 14ª 

Vara Criminal da Capital para este juízo em cumprimento da determinação 

constante na Resolução nº 11/2017/TP do TJMT, designo o dia 16/05/2018, 

às 16:00 horas, para realização de audiência para inquirição da 

testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da redistribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de fevereiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 506190 Nr: 45171-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ODORICO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 AÇÃO PENAL N°. 45171-75.2017.811.0042

ID. 506190

VISTOS ETC.

 Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 19/03/2018, às 14:00 horas, para realização de audiência 

para interrogatório/inquirição das pessoas indicadas na presente missiva.

Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de janeiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 506630 Nr: 45643-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LEAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 AÇÃO PENAL N°. 45643-76.2017.811.0042

ID. 506630

VISTOS ETC.

 Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 19/03/2018, às 16:00 horas, para realização de audiência 

para interrogatório/inquirição da pessoa indicada na presente missiva.

Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, a testemunha para 

comparecer a audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de janeiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 400349 Nr: 4556-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA PINTO 

FALQUETO - OAB:42893- DF, HORTÊNSIA MONTE VICENTE MEDINA - 

OAB:40353/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15626/MT, Rosangela de Castro Farias Santos - OAB:130011

 VISTOS ETC.

Na decisão proferida em 04/12/2017, nos autos da Exceção de Suspeição 

nº. 110924/2017, o Desembargador Relator reconheceu a relevância de 

um ponto da exceção, determinando a suspensão das ações penais Ids. 

400334, 400350 e 400307.

Contudo, atualmente, todas as Exceções de Suspeição opostas pelo Réu 

HUMBERTO MELO BOSAIPO em face desta magistrada encontram-se 

apensadas àqueles autos, para que sejam instruídas e julgadas em 

conjunto.

Assim, tenho que prudente é que se aguarde o julgamento dos referidos 

incidentes, de forma que determino a suspensão da presente ação penal, 

até o julgamento de mérito das exceções pelo E.TJMT.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 01 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 388581 Nr: 2708-89.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON SILVA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 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 MARLON SILVA DA GUIA, já qualificado nos 
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autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Por 

consequência, REVOGO a decisão retro e declaro PREJUDICADA a 

Audiência de Instrução designada nos autos para o dia 

22/05/2018.Intime-se a Defesa – via DJE.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, 16 

de março de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512533 Nr: 5205-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

C o n s i d e r a n d o  q u e  o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1002274-10.2018.8.11.0000 - 2ª Câmara de Direito Privado deferiu em 

parte a liminar para "fixar os alimentos provisórios no patamar de 04 

(quatro) salários mínimos para a filha da Agravante, até julgamento do 

recurso pela Segunda Câmara Cível", bem como para "efeitos neste 

agravo, conceder as agravantes os benefícios da Lei nº 1.060/50", 

mantendo as demais determinações da decisão inicial de fls. 269/272.

Ainda, verifico que o pedido de reiteração da gratuidade da justiça de fls. 

278/303 é um dos objetos do recurso acima mencionado, pelo que declaro 

prejudicado o pedido de reiteração.

Cumpra-se as demais determinações de fls. 269/272.

Intime-se - via DJE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 488217 Nr: 27724-74.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDADCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21455/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 488217

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM 

FAVOR DA GENITORA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA Inaudita Altera Pars proposta por GLENDA DE ARRUDA DA 

COSTA MARQUES em face de CLEBER TORRES MCHADO, devidamente 

qualificados. Com a inicial juntou documentos de fls. 30/33.

 A decisão de fl. 34 determinou a intimação da parte autora para que 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. Por sua vez, a certidão de 

fl. 38 informa o transcurso do prazo sem manifestação da parte autora.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte.

Desta forma, ao caso deve ser aplicado o previsto no parágrafo único do 

art. 321 do CPC, pelo que INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça requerida. Sem custas processuais.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE com a adoção das 

formalidades de praxe.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 19 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 412234 Nr: 17068-29.2015.811.0042

 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: KJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Cód. 412234.

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

Cumulada com Pedido de Partilha de Bens e Cautelar de Exibição de 

Documentos e Coisa proposta por KELVI JONATA FERREIRA em face de 

FLORISVANE DA SILVA NIGUEIRA, devidamente qualificados nos autos.

 O feito teve seu regular processamento, contudo, através da petição de 

fl. 52, a parte autora pugnou pela desistência desta demanda, sendo a 

parte requerida devidamente intimada através de seus advogados via DJE, 

contudo, quedou-se inerte – fl. 54.

Desta forma, HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da ação e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Intime-se o requerente pessoalmente.

Intime-se a requerida através de seu advogado – via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

Após, com a adoção das formalidades de praxe, ARQUIVE-SE o feito.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 19 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.: 412411 Nr: 17237-16.2015.811.0042

 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: FDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, através de seu advogado via DJE, para 

manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 492259 Nr: 31652-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACHSON FRANCISCO 

SLAVIEIRO - OAB:22.782

 Vistos.

Primeiramente, DECLARO PREJUDICADO o pedido de fls. 51/62, eis que a 

Medida Protetiva não é o meio processual correto para discutir referida 

questão, devendo a parte interessada procotolar a ação cível respectiva 

por dependência a presente Medida Protetiva.

 Ademais, com relação ao pedido de fls. 68/69, considerando que a 

requerente manifestou pela não homologação do acordo entabulado entre 

as partes, e tendo em vista a designação de nova audiência de 

conciliação (fl. 50), INDEFIRO referido pedido.
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Mantenho as Medidas Protetivas até posteriores deliberações.

Intime-se a requerente.

Intime-se o requerido através de seu advogado via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507718 Nr: 543-64.2018.811.0042

 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: FMLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 507718.

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PEDIDO 

DE GUARDA COMPARTILHADA proposta por FERNANDO MAYKON LIMA E 

SILVA em face de ALLANA FERNANDA VARGAS LIMA E SILVA, 

representada por sua genitora DARLENY VARGAS DA SILVA, 

devidamente qualificados. Com a inicial juntou documentos de fls. 10/14.

 A decisão de fl. 15 determinou a intimação da parte autora para que 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. Por sua vez, a certidão de 

fl. 17 informa o transcurso do prazo sem manifestação da parte autora.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte.

Desta forma, ao caso deve ser aplicado o previsto no parágrafo único do 

art. 321 do CPC, pelo que INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça requerida. Sem custas processuais.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE com a adoção das 

formalidades de praxe.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 19 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.: 311634 Nr: 9898-45.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357, TALITA PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786

 Vistos.

Considerando que a patrona da parte autora foi intimada para adotar as 

providências previstas na decisão de fl. 734, e até a presente data 

quedou-se inerte, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e através de 

sua patrona – via DJE, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, com 

fundamento nos arts. 485, III, §1º, do CPC.

Expeça-se mandado de intimação pessoal da parte autora.

Com a intimação e o transcurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público, 

e após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413767 Nr: 18677-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDCMMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ JOSÉ 

FERREIRA - OAB:8212, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:4.862-A, vlamir assad de lima junior - OAB:

 Vistos.

Considerando a peculiaridade do caso concreto, tendo em vista a 

divergência das alegações apresentadas pelas partes, entendo prudente 

a tentativa de conciliação, antes de analisar os pedidos constantes nos 

autos.

Sendo assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24/04/2018 às 

13h30min.

Intimem-se as partes. Intime-se o filho das partes, Cleyton Isaac Martins 

Barbosa para que também compareça na audiência designada.

Intime-se a advogada da requerente, via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504871 Nr: 43872-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NARAH CRISTINE CARDOSO REIS, Cpf: 

02699861111, Rg: 884258, Filiação: Sheila Cardoso e Airthon Reis, data de 

nascimento: 30/10/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, sd pm mt, 

Telefone 3028-5208. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA VITIMA DA DECISÃO QUE 

DETERMINOU A SOLTURA DO RÉU.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao autuado TARCISIO ALVES BATISTA. Todavia, como 

medidas cautelares:a)fixo o compromisso de comparecer a todos os atos 

do processo e não se ausentar da Comarca, por período superior a 08 

dias, ou, mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da 

causa;b)comparecimento mensal em juízo, no prazo e nas condições 

fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o flagrado ser, 

imediatamente, colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Notifique-se a vítima acerca do inteiro teor da presente decisão, nos 

termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.Oficie-se à Corregedoria da Polícia 

Militar e ao Ministério Público, encaminhando cópia integral do presente 

feito, inclusive do CD com a gravação audiovisual da audiência, para as 

providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente 

sofridas pelo flagrado, conforme alegações prestadas por ele nesta 

audiência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 477206 Nr: 17046-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

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.: 88065 Nr: 398-81.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marques e Silva - 

OAB:3956E, João da Silva Mancio Junior - OAB:23050/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Coutinho - OAB:

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos em Correição

Trata-se de processo sentenciado às fls. 208/211 sendo o transito em 

julgado certificado às fls. 214, e posteriormente o processo foi arquivado 

fls. 220.

Às fls. 221 foi requerido o desarquivamento dos autos e vista.

Pelo exposto, determino que:

a) Desarquivem-se os autos.

b) Em seguida, dê-se vistas conforme requerido.

c) Após, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106159 Nr: 3151-06.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CBAM, DRLDA, IKdSA, ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alfeu Moojen Ramos - 

OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em CORREIÇÃO.

 Com base nas regras impostas pelo Código de Processo Civil (CPC) e pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), constata-se 

que os autos encontram-se em ordem e sem qualquer irregularidade.

 1) Verifico que o Autor não incluiu os genitores no polo passivo da 

demanda, assim, intime-os para que, nos termos dos artigos 321 do 

Código de Processo Civil, emende a inicial, incluindo os gneitores no polo 

passivo da relação jurídica processual, bem como peça a sua citação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser aplicado a parágrafo único do 

artigo 321 do NCPC (Resp. n° 662.693/MA), Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª 

Turma);

2) Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107013 Nr: 3919-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVC, LADCJ, NNDSVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por Miguel Vieira Castro, representado por Luiz 

Antônio de Castro Junior e Naiara Natalia de Souza Vieira Castro, em face 

do Estado de Mato Grosso, objetivando compeli-lo a fornecer mensalmente 

o Leite Neocate.

Narra a inicial que o Autor foi diagnosticado com alergia da proteína do 

leite de vaca, não mediado por IG, com manifestações clinicas 

gastrointestinais tais como: proctocolite alérgica e refluxo 

gastroesofágico, e por essa razão, necessita fazer uso da fórmula 

alimentar Neocate.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 21/34. Às fls. 27/28.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer às folhas 40/44, cuja 

conclusão é: “1. Quanto a doença alegada: Há laudo médico, não há 

exames complementares que comprovam o alegado, e a necessidade do 

suplemento alimentar... 3. Não se trata de caso de Urgência ou Emergência 

e não há risco de vida”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Decido

Tratando-se de Tutela Específica, conforme prevê o art. 300 do NCPC, 

passo a verificar se os fundamentos da demanda são relevantes e se há 

justificado receio de ineficácia do provimento final.

No caso em análise, o Autor Miguel Vieira Castro apresenta alergia da 

proteína do leite de vaca, não mediado por IG, com manifestações clinicas 

gastrointestinais tais como: proctocolite alérgica e refluxo 

gastroesofágico, e necessita fazer uso de fórmula especial Neocate, 

conforme receituário médico de folhas 27/28.

Tendo em vista a patologia da criança (alergia alimentar), é perfeitamente 

plausível e justificada a necessidade do complemento nutricional, pois se 

tratando de direito a vida e a saúde, considerados como de segunda 

geração, deve-se desconsiderar o perigo da irreversibilidade do 

provimento antecipatório, pois pelo quadro clínico da criança não há a 

possibilidade de se aguardar o final da demanda para atendimento, sob 

pena de causar-lhe danos irreparáveis.

Por outro lado, embora o parecer do NAT tenha relatado a ausência de 

urgência e emergência para o atendimento, é importante ressaltar que o 

Estado, em todas as suas esferas de poder, deve assegurar, com 

absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde das crianças e dos 

adolescentes, cuja família não possui condições de custear o tratamento 

médico necessário para o restabelecimento de sua saúde.

Ademais, por envolver direito à saúde é necessária a aplicação do direito 

de forma imediata e direta, nos termos da discussão da ADPF 45, que 

aduziu que “há a necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, 

da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do 'mínimo 

existencial'. Viabilidade instrumental da argüição de Descumprimento no 

processo de concretização das liberdades positivas (direitos 

constitucionais de segunda geração)”.

É válido ressaltar que a Constituição Federal reconhece como um de seus 

fundamentos a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III) e tutela o direito à 

vida (art. 5º, caput), as quais estão relacionadas diretamente com uma 

efetiva tutela do direito à saúde.

Consigno, por fim, que o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 não pode vedar a 

antecipação de tutela, de todo o bem jurídico, contra a Fazenda Pública, 

pois a norma deve ser interpretada mediante a ponderação dos bens 

jurídicos envolvidos, quais sejam: o Erário, e o direito a saúde e a vida das 

crianças e adolescentes. Neste sentido, a jurisprudência do STJ: (MC 

11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119).

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela 

antecipada (art. 300 do NCPC), tenho que a solução mais adequada ao 

presente caso é coagir o requerido a fornecer o complemento nutricional 

ou subsidiariamente a aquisição à conta do mesmo, em estabelecimento 

particular.

 Por fim, considerando-se que o pedido versa sobre interesse da criança, 

amplamente resguardado pelo ECA - Lei 8069/90, devem ser observados 

os Princípios da Prevalência do Interesse da Criança e da Absoluta 

Prioridade .

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1) Cite-se e intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

para que, caso queira, conteste a ação no prazo legal, intimando-lhe do 

prazo de 05 (cinco) dias, para o fornecimento mensal de 16 (dezesseis) 

latas do Leite Neocate (descrito às folhas 28/27/28), em favor do Autor 

Miguel Vieira Castro, adotando-se as providências necessárias ao 

imediato cumprimento da presente ordem, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular (sem licitação). A citação e a 

intimação deverão ocorrer nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC;
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2) Decorrido o prazo, certifique o Sr. Gestor se o requerido cumpriu a 

determinação judicial; em caso negativo, intime-se o Autor para que 

requeira o que entender de direito;

3) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito 

indisponível;

4) Expeça-se o necessário, cumpra-se com urgência.

Ressalto, ainda, que poderão ser adotadas outras providências, a fim de 

assegurar a efetividade desta medida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102106 Nr: 5491-54.2016.811.0063

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCRL, WTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia A. M. Navarro - 

OAB:6606 MT, Jair de Oliveira Lima - OAB:4823 B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....

A) Proceda-se a exclusão do nome do Casal Fernanda Campos Reuter 

Lima e Wyllian Tosta Lima, da lista de aptos a adoção deste Juízo, bem 

como, oficie-se a CEJA.

C) Proceda-se a remessa dos autos de habilitação a adoção à Vara Ùnica 

da Comarca de Rio Branco-MT.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 109360 Nr: 2949-03.2015.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Amorim Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Rosa Trevisan - 

OAB:OAB/MT 15.426

 Visto.

Em razão da participação deste magistrado no evento "Justiça 

Restaurativa: fundamentos, princípios e valores", que será realizado pela 

ENFAM em Brasília/DF, no período de 20 a 23/03/2018, a audiência 

designada para a data de 20/03/18 restou prejudicada.

 Assim sendo, redesigno a presente para 10.04.2018 às 15:30 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e aos presentes.

Intimem-se os ausentes.

Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28012 Nr: 315-37.2016.811.0082

 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): H. S. Indústria e Comércio de Madeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Intimo o(s) advogado(s) do autor do fato, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos comprovantes do acordo realizado a título de 

transação penal e composição civil com a autora do fato H. S. Indústria e 

Comércio de Madeira Ltda.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24345 Nr: 777-62.2014.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S B Gráfica e Editora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Bueno da Silva - 

OAB:9.896

 Vistos.

1. Defiro pedido do Município de Cuiabá (fl. 60).

2. Intime-se o reclamado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o cumprimento integral do acordo celebrado em audiência 

realizada neste Juizado (fl. 38).

3. Decorrido o prazo, dê-se vista ao reclamante para manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de março de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10062 Nr: 1314-34.2009.811.0082

 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): Izalete Muller da Silva - ME, Madeireira Globo 

Ltda - ME, Izalete Muller da Silva, Erik Rodrigo Andrade Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Berticelli - 

OAB:12121, Núcleo de Prática Jurídica da Unic - OAB:, Valdriangelo 

Samuel Fonseca - OAB:6953/MT

 Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de IZALETE MULLER DA SILVA – ME, 

IZALETE MULLER DA SILVA, MADEIREIRA GLOBO LTDA – ME e ERIK 

RODRIGO ANDRADE CORRÊA, devidamente qualificados nos autos, pela 

prática, em tese, do crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, 

da Lei n. 9.605/98, ocorrido em 17 de outubro de 2009.

A MADEIREIRA GLOBO LTDA – ME e o acusado ERIK RODRIGO ANDRADE 

CORRÊA aceitaram o benefício despenalizador e juntaram os documentos 

exigidos para o seu cumprimento (fls. 331/376), sendo extinta a 

punibilidade nos termos da sentença de fls. 384/385.

O processo teve seu regular prosseguimento em face das denunciadas 

IZALETE MULLER DA SILVA – ME, IZALETE MULLER DA SILVA.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 379/383 e as 

denunciadas às fls. 400/410.

É o necessário relato.

Decido.

 O prazo prescricional para crimes cuja pena privativa de liberdade é igual 

a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos do art. 109, 

inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos. A pena de multa segue o 

prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 

114, inc. II, do Código Penal.

 Assim, constata-se que da data do recebimento da denúncia (28-8-2013) 

até a presente data (15-3-2018) houve o transcurso de mais de 04 

(quatro) anos, impondo-se a prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade das acusadas 

IZALETE MULLER DA SILVA – ME E IZALETE MULLER DA SILVA, com 

fundamento no artigo 92 da Lei 9.099/95 e artigos 107, IV, c/c 109, V c/c. 

114, II, todos do Código Penal.

Dispensada a intimação da autora do fato, em consonância com o disposto 

no Enunciado n. 105 do Fonaje.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe. Após, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Cuiabá, 15 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26820 Nr: 1287-41.2015.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Edifício Esto-ril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Rogéria Souza 

Cândido Carngnelutti - OAB:26820

 Vistos.

A reclamada sustentou às fls. 99/109, o integral cumprimento das 

obrigações assumidas em Juízo.

Todavia, em análise dos autos, não foi possível identificar os 

comprovantes dos protocolos do projeto do corpo de bombeiros e do 

licenciamento ambiental, conforme relatado pela reclamada.

Nesses termos, antes de analisar o pedido formulado pela reclamante à fl. 

110, determino nova intimação da RECLAMADA para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar e/ou identificar nos autos os protocolos que alega já 

ter feito, visando cumprir o item 1, do acordo firmado à fl. 26.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10565 Nr: 397-78.2010.811.0082

 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): Leny Industrial Madeireira Ltda ME, Joel Paulo 

Burg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou os 

acusados LENY INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA ME e JOEL PAULO BURG, 

por suposta prática de crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98, ocorrido em 17 de março de 2010.

Designada audiência de instrução e julgamento (fl. 131), a defesa dos 

acusados apresentou resposta à acusação de forma oral. Ausente 

qualquer hipótese prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal, 

capaz de ensejar a absolvição sumária dos réus, a denúncia foi recebida 

– em 7 de outubro de 2013.

É o relato. DECIDO.

No caso, verifica-se que após o recebimento da denúncia, ocorrido em 7 

de outubro de 2013, não ocorreu nenhuma outra causa suspensiva ou 

interruptiva da prescrição.

Nesse sentido, o prazo prescricional para crimes cuja pena privativa de 

liberdade é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos 

termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos. A 

pena de multa segue o prazo estabelecido para a pena privativa de 

liberdade, nos termos do art. 114, inc. II, do Código Penal.

 Assim, constata-se que da data do recebimento da denúncia até a 

presente data já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, impondo-se a 

prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade dos acusados LENY 

INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA ME e JOEL PAULO BURG, com 

fundamento no artigo 92, da Lei n. 9.099/95 e artigos 107, IV, c/c 109, V 

c/c. 114, II, todos do Código Penal.

Dispensada a intimação dos autores do fato, em consonância com o 

disposto no Enunciado n. 105 do Fonaje.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe. Após, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Cuiabá, 12 de março de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504141-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para indicar o número da 

sua conta corrente para depósito da importância devida pelo requerido, 

conforme artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumprida a obrigação, expeça-se alvará judicial. 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: 1003216-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - GO36891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial, contudo o 

comprovante de endereço acostado não pertence nem a empresa autora 

tampouco ao seu representante legal. Desse modo, renove-se a intimação 

da parte autora para juntar comprovante de endereço em nome próprio da 

empresa e do Sr. Ezequiel Fanticheli, sócio administrador que conferiu a 

procuração, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. No mais, 

verifica-se trata-se de ação de cobrança que promove FANTICHELI & DA 

SILVA COSTA LTDA – ME em face do Município de Cuiabá. Embora conste 

na petição inicial como réu o Município de Cuiabá a parte autora cadastrou 

no sistema PJe no polo passivo o referido ente federativo e a Câmara 

respectiva. A Câmara Municipal de Cuiabá não possui personalidade 

jurídica de modo que determina-se ao Senhor Gestor que promova a 

exclusão de registro do polo passivo no sistema PJe. Sobrevindo a 

apresentação dos comprovantes de endereço na forma determinada, 

designe-se audiência de conciliação e cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Não apresentados os comprovantes de endereço no prazo 

assinalado, concluso para a extinção. 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: 1002598-65.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Defere-se o pedido anterior de dilação de prazo, 

de 60 (sessenta) 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: 0500940-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JANILDA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. 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: 0505916-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. 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: 0503038-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARIA CAXITO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. 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: 0501527-56.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR COLMAN DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. 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: 0501098-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA ALVES DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 
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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: 1000470-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE ARRUDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/05/2018, Hora: 11:20 , 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, defere-se em parte 

o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICIPIO DE 

CUIABÁ que, no prazo de 5 dias úteis, promova a suspensão da 

execução do ato administrativo tão somente no que se refere a devolução 

de subsídio percebido em razão de elevação de nível na carreira da parte 

autora, até ulterior deliberação deste juízo. Designe-se audiência de 

conciliação. Intime-se a parte autora para juntar comprovante de endereço 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000576-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESSON CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Após, intime-se a parte autora para, querendo, 

requerer eventual cumprimento de sentença. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002639-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PADILHA GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 24/05/2018, Hora: 08:00, 

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: "... Nesse contexto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

o(s) requerido(s), com as advertências legais, para apresentar (em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa (artigo 

9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-97.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DIAS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (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. Deixa-se de receber o recurso inominado 

interposto no id. 9358767 ante a sua deserção. Certifique-se o trânsito em 

julgado. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALN COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO OAB - MT24112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (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: 10:20, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA PAIM TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-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. Deixa-se de receber o recurso inominado 

interposto no id. 9869723 ante a sua deserção. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Arquiva-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000855-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT MACIEL BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc. Deixa-se de receber o recurso inominado 
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interposto no id. 9852317 ante a sua deserção. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Arquiva-se. Intima-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: 0504566-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DO NIZETE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Deixa-se de receber o recurso inominado 

interposto no ID 3074127 ante a sua deserção. Certifique-se o trânsito em 

julgado. 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: 0506008-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BELIZARIO SILVA MARTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc. Deixa-se de receber o recurso inominado 

interposto no ID 1064125 ante a sua deserção. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/05/2018, Hora: 08:10, 

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: "... Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009...". 

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: 1003011-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ DE JESUS (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: “ Vistos, etc. HOMOLOGA-SE a desistência do recurso 

inominado interposto no Id. 10306245. Certifique-se o trânsito em julgado. 

Nada sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000385-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RODRIGUES DA CUNHA CRIVELARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 08/05/2018, Hora: 09:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 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: 1000335-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/05/2018, 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: "... Ante o exposto, defere-se o pedido 

de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICIPIO DE CUIABÁ 

que, no prazo de 5 dias úteis, promova a suspensão da execução do ato 

administrativo, por meio do qual determinou a devolução de subsídio 

percebido em razão de elevação de nível na carreira da parte autora, até 

ulterior deliberação deste juízo. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504916-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO ANTONIO EDWIGES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 20 

de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

Processo: 0504916-15.2015.8.11.0001; Valor causa: R$ 8.049,25; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANUARIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

DESPACHO Numero do Processo: 0504916-15.2015.8.11.0001 

REQUERENTE: JANUARIO ANTONIO EDWIGES BATISTA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se pelo teor da certidão 

retro que a parte exequente não cumpriu a determinação judicial 

concernente a apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de 

sentença. Ante o exposto, considerando que a parte reclamante não 

promoveu ato que lhe competia, arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito Assinado eletronicamente 

por: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 8 7 2 5 3 2  1 8 0 2 2 2 1 9 0 1 1 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 2 1 5 2  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO DE SOUZA PRADO (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: 24/05/2018, Hora: 08:30, 

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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 105, DE 19 DE MARÇO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o Pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 7ª Vara Cível, Tatyana Lopes de Araújo Borges.

Artigo 1º - Revogar, a partir de 21 de março de 201 8, parte da Portaria nº 

335-2009, datada de 17.12.2009, que lotou o servidor José Aparecido 

Ferreira, matrícula 13573, na 4ª Vara Criminal.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 21 de março de 2018, o servidor José 

Aparecido Ferreira, matrícula 13573, na 7ª Vara Cível

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 106, DE 19 DE MARÇO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 04/2018-Gab. datado de 09.03.2018, resolve;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 21 de março de 2018, parte da Portaria nº 

335-2009, datada de 17.12.2009, que designou o servidor José Aparecido 

Ferreira, matrícula nº 13573, como Gestor Judiciário -FC, na 4ª Vara 

Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 107, DE 20 DE MARÇO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 7ª Vara Cível, Tatyana Lopes de Araújo Borges, por intermédio 

do Ofício nº 22-2018-Gab, datado de 08.03.2018, resolve;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 21 de março de 2018, Portaria 037-2018, 

datada de 19.02.2018, que designou o servidor Marco Aurélio Frota 

Cervelli, matrícula nº 21129, como Gestor Judiciário na 7ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002758-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO JESULINO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre perícia 

designada para o dia 2 de maio de 2018, às 14:10 horas, no consultório 

situado na Rua Acyr de Resende de Souza E Silva , 1962 Bairro Vila 

Birigui , (Clinica Endoclinica) nesta comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JUSTINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre perícia 

designada para o dia 2 de maio de 2018, às 14:05 horas, no consultório 

situado na Rua Acyr de Resende de Souza E Silva , 1962 Bairro Vila 

Birigui , (Clinica Endoclinica) nesta comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CORDEIRO SANTIAGO (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre perícia 

designada para o dia 02/05/2018, às 14:10 horas, no consultório situado 

na Rua Acyr de Resende de Souza E Silva , 1962 Bairro Vila Birigui , 

(Clinica Endoclinica) nesta comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004503-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre perícia 

designada para o dia 02/05/2018, às 14:15 horas, no consultório situado 

na Rua Acyr de Resende de Souza E Silva , 1962 Bairro Vila Birigui , 

(Clinica Endoclinica) nesta comarca.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004963-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES (RÉU)

ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO (RÉU)

KEITE MARA ALVES DA SILVA (RÉU)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, providenciar a publicação do Edital de citação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443118 Nr: 11786-06.2010.811.0003

 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: ROSANGELA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRETEC CONCRETO, PRE-MOLDADOS, 

ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulisono o feito para intimação dos advogados das partes, para 

apresentação de memoriais até o dia 10/04/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434375 Nr: 3041-37.2010.811.0003

 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: ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA, DIONISIO BERTONI, 

JOSE RUBENS SELICANI, JORGE LUIZ BULAMAH, NORBERTO VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINICIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743, CHARLES DANILO LOPES LEITE - OAB:MT/ 

5.270, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS, MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 

11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulisono o feito para intimação dos advogados das partes, para 

apresentação de memoriais até o dia 20/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734590 Nr: 14362-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO BARQUILHA DIAS-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

nos autos face a certidão de decurso de prazo de citação via edital do 

executado (fl.115).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406318 Nr: 2025-19.2008.811.0003

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO BARBOSA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

nos autos, quanto a certidão de decurso de prazo de citação do requerido 

de fls.102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446553 Nr: 1735-96.2011.811.0003

 AÇÃO: 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): ANTONIO CARLOS CAMACHO, REGINA 

SOUZA AGUIAR CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:10505/MT

 Do advogado da parte autora para requerer o que de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447485 Nr: 2665-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÂNIA SILVEIRA RIBEIRO, GILVÂNIA SILVEIRA 

RIBEIRO, GENILDA SILVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONEAR ENGENHARIA LTDA, TECNOTEST 

TECNOLOGIA DE ESTACAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438634 Nr: 7301-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SUZETE VEIVANCO, MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que compulsando os autos processuais, verificou-se que foi 

expedido Alvará pelo exequente com valor maior que o devido, fls. 166, 

motivo pelo qual impulsiono os autos para intimação do advogado do 

exequente, para que efetue a devolução da quantia de R$ 1.821,83 com 

as devidas correções, mediante depósito na conta única.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434374 Nr: 3040-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:MT/1823 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 409588 Nr: 5396-88.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447293 Nr: 2472-02.2011.811.0003

 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: ADRIANA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS AGROINDÚSTRIA LTDA, RECICLAR 

RECICLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCO AURÉLIO ALVES 

FALEIRO - OAB:18384 GO, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:, VANDIR 

APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, preparar, instruir a 

Carta Precatória de fls. 253.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418044 Nr: 506-72.2009.811.0003

 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: FRB, ADRIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 772559 Nr: 3385-42.2015.811.0003

 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: KESLER JUSTINO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718689 Nr: 14157-69.2012.811.0003

 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: RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA - EPP - TV CIDADE 

RECORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 869412 Nr: 6369-28.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKSUEL EVANGELISTA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:OAB/MT7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para manifestar-se acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça de fls. 23 com o seguinte conteúdo: "Certifico 

que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao endereço indicado 

(MCM Caminhões), todavia não logrei êxito em localizar o executado 

MARKSUEL EVANGELISTA BONFIM, pois no local fui informado pela Sra. 

Rose, que o executado se mudou para a cidade de Primavera do Leste-MT 

há quatro meses, para trabalhar na empresa MCM Pinturas, e que 

desconhce seu atual endereço, bem como não sabe informar o endereço 

da empresa naquele município, apenas o fone para contato n. 3498-1075, 

restando, portando inexitosa a realização da citação. É o que me cumpre 

certificar. Diante do exposto devolvo o presente no aguardo de novas 

determinações." e, no caso, de ser requerida nova tentativa de citação, 

para que informe o local onde deverá ser cumprido o mandado, bem como 

para que efetue a expedição da guia de diligência no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e juntada do comprovante de pagamento da 

mesma, a fim de possibilitar o cumprimento da diligência, sob pena de 

devolução da deprecata para a comarca de origem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 27439 Nr: 5014-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERIS DIONE TEIXEIRA ARAUJO, ESPOLIO DE 

JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO, IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO, 

ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAUJO, GILBERTO 

MACHADO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Do advogado das partes para, em 5 (cinco) dias, manifestarem-se quanto 

a proposta de honorários de fls. 458/460, apresentados pelo perito 

nomeado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441640 Nr: 10310-30.2010.811.0003

 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: RENIR LINO VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408024 Nr: 3675-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO DE PADUA PAIM GOMES DE 

ARRUDA, MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA, 

HONDA AUTO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUZA E SILVA 

- OAB:13.965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DIANARÚ SILVA PAIXÃO - OAB:MT/ 10105, 

JOSÉ PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739/SP, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT9552

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440812 Nr: 9481-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA SILVA 

AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809003 Nr: 17650-49.2015.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL QUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de 

Cobrança” promovida por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

RESIDENCIAL ACÁCIAS, com qualificação nos autos, em desfavor de 

MIGUEL QUERINO, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao 

pagamento do valor no montante de R$ 7.057,50 (sete mil e cinquenta e 

sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos (INPC/IBGE) a 

partir de cada inadimplemento e juros de mora de 1% a.m. a contar da 

citação.Condeno ainda o réu nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, e em 

não havendo pedido de cumprimento de sentença, o que deve ser 

c e r t i f i c a d o , 

a rqu ive -se .Pub l ique-se . In t imem-se .Cumpra -se .Rondonópo l i s -Mt , 

19/março/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 820138 Nr: 3004-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GA-MT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEX COMERCIAL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO BERTO - 

OAB:37716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Exequente: Ga-mt Transportes e Logística 

Ltda, CNPJ: 21897261000126, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rodovia Br 364, S/n Km 196, Bairro: Áreas 

Perifericas, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:para que no prazo de (5) cinco dias, dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc...Considerando os termos da certidão de 

(fl.35), determino a intimação pessoal da exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte exequente 

por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos.

Intime-se.Cumpra-se de imediato.Rondonópolis, 08 de junho de 2017.Dr. 

Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:05/2007 CGJ

Nome e Cargo do digitador:Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799265 Nr: 14029-44.2015.811.0003

 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: MARLY NUNES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Certifico que em contato com o Perito nomeado, Dr Marcos Gome de Lima, 

foi agendada perícia para O DIA 02/05/2018, ÀS 14H20MIN, motivo pelo 

qual impulsiono os autos para o setor de expedição de documentos, para 

intimação das partes.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700048 Nr: 8019-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->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): WANDERLEY AFONSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto o decurso de prazo de citação, via edital, do executado (fl. 158).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784686 Nr: 8031-95.2015.811.0003

 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: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. MOREIRA COMÉRCIO(ESTOFADOS 

MOREIRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco)dias, manifestar 

quanto o decurso de prazo de citação, via edital, do executado (fl. 63).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701161 Nr: 9139-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, KELEY 

DIANE MARTINS DE SOUZA, SILVIO CESAR XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco)dias, manifestar 

quanto o decurso de prazo de citação, via edital, do executado (fl. 200).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420908 Nr: 3151-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco)dias, manifestar 

quanto o decurso de prazo de citação, via edital, do executado (fl. 111).

Citação

Citação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004963-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES (RÉU)

ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO (RÉU)

KEITE MARA ALVES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS NÚMERO DOS 

AUTOS: 1004963-86.2016.8.11.0003 - Proceso Judicial Eletrônico 

CLASSE: DESPEJO (92) REQUERENTE(S): AUTOR: ROBERTA DA SILVA 

BORSANELLI REQUERIDO(A,S): RÉU: ALESSANDRE RICHELLYY 

WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO, KEITE MARA ALVES DA SILVA, MARLI 

ALVES CITANDO(A,S): Nome: MARLI ALVES Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE KENNEDY, 511, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-30 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/11/2016 VALOR DO 

DÉBITO: R$ 9.600,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte(s) acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, integrar a relação processual. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de Ação Despejo por Abandono do Imóvel cumulada 

com Rescisão Contratual proposta Roberto da Silva Borsanelli em face de 

Alessandre Richelly Wainberg Pacífico de Araújo, Keite Mara Alves da 

Silva e Marli Alves, na qual a requerente alega que firmou contrato de 

locação de imóvel com os requeridos, para fins residenciais, pelo período 

de 12 (doze) meses, com início em 05/02/2016 e término em 05/02/2017, 

mas, em julho, os requeridos não efetuaram os pagamento dos alugueres 

e seus acessórios e, no mês de outubro, a requerente teve ciência do 

abandono do imóvel. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. Defiro o pedido 

constante do item ‘b’ de (fl.185 – correspondência ID 9504463, fl.03) e, via 

de consequência, determino a citação da ré, Alessandre Richelly 

Wainberg Pacífico de Araújo, por correio, com fulcro no artigo 246, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido constante do item ‘a’ 

de (fl.185 – correspondência ID 9504463, fl.03) e, via de consequência, 

determino a citação da ré, Marli Alves, por edital, com fulcro no artigo 256, 

inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é 

de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) 

dez dias e providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de novembro de 2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível". Rondonópolis, 20 de 

março de 2018. EVANDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR Autorizado(a) pela 

Ordem de Serviço n. 002/2017-GAB (Assinado Eletronicamente)

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001185-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001300-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR08007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 
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com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001331-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI PEREIRA AZEVEDO OAB - RO5759 

(ADVOGADO)

CRISTIANA FONSECA AFFONSO OAB - RO5361 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010099-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BASILIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009791-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON TEOFILO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1009791-91.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: EDSON CORREA DA SILVA - MT22655/O OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, 

TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78710-100 (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009036-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CORREIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS, 20 de março de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para MANIFESTAR acerca do AR (ID 11919769), vez que a citação se deu 

em nome de terceiro que não a parte autora, devendo requerer o que de 

direito, no prazo legal. Processo: 1009036-67.2017.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 22.613,20; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RONAN ALVES DA COSTA Parte 

Ré: REQUERIDO: SEBASTIAO CORREIA BARBOSA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008346-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA SILVA DE MORAES FENGLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida (ID 11755113), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009103-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010130-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BARBOSA CORREA (AUTOR)

ROSEMAR GONCALVES LEITE (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001667-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO MARIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DE TAL (MECÂNICO) (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 12214418, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002489-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001517-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010335-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DOS SANTOS DE JESUS (REQUERIDO)

JOSE CARLOS BARBOSA (REQUERIDO)

J. CACIOLATO & CIA.LTDA - ME (REQUERIDO)

TOPOMAR - TRANSPORTES E TOPOGRAFIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AIRTON PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

LEANDRO OSTAKI REIS (REQUERIDO)

TRANS ZARANTONELLI - TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida (ID 11921916), no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001523-14.2018.8.11.0003

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:

REGINALDO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001523-14.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: REGINALDO DE JESUS 

SANTOS Vistos etc. Em tempo, observo que a parte autora atribuiu à 

causa o valor de R$ 3.688,45 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO 

REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), quantum esse, evidentemente, 

incompatível com o benefício econômico pretendido e destoante da 

disposição legal contida no artigo 292, II, do Novo Código de Processo 

Civil. De outro lado, nos termos do art. 292, § 3°, do CPC/15, é certo que 

pode o juiz de ofício alterar o valor da causa, quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor. Trata-se de questão de ordem pública, a 

qual, por conseguinte, pode ser suscitada em qualquer momento 

processual. Nesse sentido, colha-se o julgado seguinte: "CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO. POSSE AD USUCAPIONEM. AUSÊNCIA DE PROVA. 

REQUISITOS NÃO-PREENCHIDOS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX 

OFFICIO. POSSIBILIDADE. (...) 3. O valor da causa, por evidente, é de 

matéria de ordem pública, tendo implicações processuais relevantes, pelo 

que pode o magistrado, de ofício, modificá-lo." (TJMG; APCV 

1.0003.09.029316-2/001; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 18/08/2016; DJEMG 

26/08/2016). In casu, na petição de ID 12083922 - Pág. 1, o requerente 

informa que, para fins de purgação de mora, deverá ser considerado o 

débito atualizado no valor de R$ 14.568,15 (QUATORZE MIL E 

QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS). Nesse 

sentido, colha-se o seguinte julgado: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA DEVE EQUIVALER AO DÉBITO DO 

CONTRATO – RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação do 

inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, 

configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de 

liminar de busca e apreensão. No prazo de 5 dias do cumprimento da 

liminar, o devedor deve pagar a integralidade da dívida para recuperar o 

bem, não podendo se limitar às parcelas vencidas do contrato. 

Entendimento de acordo com o julgamento do RESP 1.418.593-MS, que 

firmou tese para efeitos do 543-C do CPC no tocante a purga da mora. 

Assim, deve o valor da causa ser correspondente ao proveito econômico 

almejado pelo autor, ou seja, o valor da dívida pendente, que equivale ao 

débito do contrato, e não ao valor integral deste. (TJ-SP, AI 

22322788020168260000 SP 2232278-80.2016.8.26.0000, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Publicação 04/04/2017, Julgamento 4 de Abril de 2017, 

Relator Paulo Ayrosa). Diante dessas razões, ALTERO DE OFÍCIO O 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM EXAME, agora fixado em R$ 14.568,15 

(QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE 

CENTAVOS), referente ao quantum correspondente ao proveito 

econômico perseguido, determinando que a parte autora recolha as 

custas de distribuição observando essa alteração, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

CPC/15). Proceda a Secretaria à retificação do valor da causa no sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000541-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO OZIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000541-97.2018.8.11.0003 REQUERENTE: RAIMUNDO OZIAS BARBOSA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Este Juízo realizará, no mês de ABRIL vindouro, 

MUTIRÃO para tentativas de conciliação e julgamentos (caso seja inviável 

a conciliação e o feito esteja apto à prolação sentença) das ações de 

cobrança de seguro DPVAT. Diante disso, e considerando que aludidas 

tentativas de conciliação são otimizadas depois da realização de perícia 

médica, a qual deverá ser remunerada pela demandada, NOMEIO, na 

qualidade de perito nestes autos, o Dr. ALEXANDER PAUL WINNIKOW, 

CRM-MT 4999, portador do RG: 4459373-2, CPF sob o nº. 024.605.869-22, 

com endereço à Rua: José Salmen Hanzem, nº. 557, Bairro: Vila Birigui, 

CEP: 78.705-057, nesta urbe, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo independentemente de termo de compromisso (art. 466, NCPC). 

Arbitro honorários do perito judicial no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), a cargo da requerida, conforme acima estabelecido. 

Designo a audiência em questão para o dia 13 de ABRIL de 2018, às 

15h40min, devendo as partes comparecerem com 30 minutos de 

antecedência. Revogo eventual nomeação anterior de perito nestes autos, 

determinando a restituição de valores que tenham sido previamente 

depositados sem a realização do trabalho pelo profissional previamente 

designado. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores, devendo 

o demandante comparecer PESSOALMENTE e trazer ao ato, além de seus 

documentos pessoais, documentos médicos (exames, prontuários, laudos 

etc.) que possua e sejam referentes à lesão a que concerne este 

processo, tudo de modo a melhor subsidiar a avaliação pericial, que será 

realizada neste Fórum, em sala preparada para este fim. Poderá a parte 

autora ainda comparecer acompanhada de assistente técnico, caso 
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queira. Consigne-se que a ausência da parte autora no ato ora designado 

será reputada como desinteresse no prosseguimento do feito. Intimem-se. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010192-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI DAS NEVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010192-90.2017.8.11.0003 AUTOR: NEUZELI DAS NEVES SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Este Juízo realizará, no mês de ABRIL vindouro, MUTIRÃO para 

tentativas de conciliação e julgamentos (caso seja inviável a conciliação e 

o feito esteja apto à prolação sentença) das ações de cobrança de 

seguro DPVAT. Diante disso, e considerando que aludidas tentativas de 

conciliação são otimizadas depois da realização de perícia médica, a qual 

deverá ser remunerada pela demandada, NOMEIO, na qualidade de perito 

nestes autos, o Dr. ALEXANDER PAUL WINNIKOW, CRM-MT 4999, 

portador do RG: 4459373-2, CPF sob o nº. 024.605.869-22, com endereço 

à Rua: José Salmen Hanzem, nº. 557, Bairro: Vila Birigui, CEP: 78.705-057, 

nesta urbe, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, NCPC). Arbitro 

honorários do perito judicial no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), a cargo da requerida, conforme acima estabelecido. Designo a 

audiência em questão para o dia 13 de ABRIL de 2018, às 17h10min, 

devendo as partes comparecerem com 30 minutos de antecedência. 

Revogo eventual nomeação anterior de perito nestes autos, determinando 

a restituição de valores que tenham sido previamente depositados sem a 

realização do trabalho pelo profissional previamente designado. Intimem-se 

as partes por meio de seus procuradores, devendo o demandante 

comparecer PESSOALMENTE e trazer ao ato, além de seus documentos 

pessoais, documentos médicos (exames, prontuários, laudos etc.) que 

possua e sejam referentes à lesão a que concerne este processo, tudo 

de modo a melhor subsidiar a avaliação pericial, que será realizada neste 

Fórum, em sala preparada para este fim. Poderá a parte autora ainda 

comparecer acompanhada de assistente técnico, caso queira. 

Consigne-se que a ausência da parte autora no ato ora designado será 

reputada como desinteresse no prosseguimento do feito. Intimem-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1010476-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVALDO MARQUES LEAO (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY FELTRIN FILHO OAB - MT16132 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FERREIRA DE SOUZA (INTERESSADO)

VALDECY FERREIRA DE SOUZA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010476-98.2017.8.11.0003 REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA 

LEAO, LUZIVALDO MARQUES LEAO INTERESSADO: VALDECY FERREIRA 

DE SOUZA, NAIR FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. Diante da não citação 

da parte requerida, CANCELO a audiência designada para o dia 

22.03.2018. REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 12 de junho 

de 2018, às 08h30min. Proceda-se à nova tentativa de citação do 

requerido, a ser cumprida por Oficial de Justiça, no endereço indicado na 

petição de ID 12023309. Ressalto que a citação por hora certa deverá ser 

realizada, tão somente, se houver suspeita de ocultação do citando, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, nos termos do art. 252, 

do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009912-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGG TRADING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA OAB - SP0183463S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES (EXECUTADO)

TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA OAB - CE25493 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000707-03.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: CGG TRADING S.A 

EXECUTADO: TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A, IVAN JOSE 

BEZERRA DE MENEZES Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão de 

ID 7314970, no tocante à baixa da penhora realizada no imóvel do 

executado (ID 7237696), consoante cláusula “5.2” da avença entabulada 

(ID 7237696 - Pág. 7) e demais providências pertinentes. Proceda-se à 

retificação do polo ativo da demanda, conforme postulado no ID12161813. 

No mais, aguarde-se o cumprimento da avença entabulada nos moldes da 

decisão homologatória. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 20 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005273-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005273-92.2016.8.11.0003 AUTOR: JOSE ANTONIO PINTO RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso 

positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda 

manejada. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001406-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIAS FRANCISCO PINHEIRO (EXECUTADO)

LUCIANE ALVES - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RAMOS RIBEIRO OAB - DF36274 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005392-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1005392-53.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 153.438,87; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA 

LOBO NETO, SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO Senhor(a): EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

Intimação do patrono da parte autora, para se manifestar acerca da 

Certidão Negativa do Sr. Oficial ID 12278854, requerendo o que de direito 

no prazo de 05 dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007719-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE SILVA LEAL DA COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1007719-34.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 502.181,59; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO Parte Ré: RÉU: LUCILENE SILVA LEAL DA COSTA Senhor(a): 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para Intimação do 

patrono da parte autora, para se manifestar acerca da Certidão Negativa 

do Sr. Oficial ID 12201735, requerendo o que de direito no prazo de 05 

dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000077-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1000077-73.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 27.972,90; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP Senhor(a): REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para Intimação do 

patrono da parte autora, para se manifestar acerca da Certidão Negativa 

do Sr. Oficial ID 12102691, requerendo o que de direito no prazo de 05 

dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009994-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL VITORINO BRASIL DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1009994-53.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.042,74; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ISMAEL 

VITORINO BRASIL DE BRITO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Senhor(a): AUTOR: ISMAEL 

VITORINO BRASIL DE BRITO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer a audiência abaixo redesignada, conforme ato ordinatório 

transcrito: "Atendendo a determinação verbal da magistrada que atua 

nesta Vara, em face da necessidade de readequação da pauta de 

audiências fixadas neste Mutirão de julgamentos de processo DPVAT, e 

tendo em vista, ainda, a participação da magistrada em Curso de 

Recuperação Judicial a ser realizado no Município de Cuiabá, impulsiono o 

feito para transferir aludido Mutirão do dia 10 para o DIA 13 DE ABRIL DE 

2018, mantendo os horários previamente estabelecidos para as 

audiências, conforme já comunicado diretamente, pessoalmente ou via 

contato telefônico, aos advogados das partes." SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001029-23.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1001029-23.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 22.085,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO BRUNO Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Senhor(a):REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A - Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO, nos termos do processo acima indicado, para 

se manifestar sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 

(quinze) dias. Em caso positivo, deverão especificar as provas que 

desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento 

de plano da demanda manejada. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001029-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1001029-23.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 22.085,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO BRUNO Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Senhor(a): REQUERENTE: ANTONIO BRUNO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para se manifestar sobre o interesse na produção de 

prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão 

especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e julgamento de plano da demanda manejada. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001410-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOSILIA DE SOUZA RIBEIRO (EXEQUENTE)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001410-94.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: DOSILIA DE SOUZA RIBEIRO, 

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA EXECUTADO: MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A Vistos etc. Em tempo, verifico que o processo pelo 

qual se pretende a distribuição por dependência tramita em meio físico sob 

n° 17100-35.2007.811.0003 (código 403607), nesta Vara Cível. Cumpre 

ressaltar que as ações ajuizadas até a data da implantação do PJe, 

inclusive os respectivos incidentes processuais, continuarão tramitando 

em meio físico. Assim, a distribuição de um processo por dependência 

cujo processo principal tramite em meio físico ocorrerá também por meio 

físico. Diante do exposto, intime-se a parte autora para redistribuição do 

feito. Atendida a ordem pela exequente, certifique-se e arquive-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2017. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MOREIRA MARTINS MIZUGUTI (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1002630-64.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RAFAELA 

MOREIRA MARTINS MIZUGUTI Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Senhor(a): AUTOR: RAFAELA 

MOREIRA MARTINS MIZUGUTI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, 

para se manifestar acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial ID 9803935, 

requerendo o que de direito no prazo de 05 dias. . SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003259-04.2017.8.11.0003

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:

DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1003259-04.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 92.356,01; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: D 

MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME, DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA 

Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para se manifestar acerca da Certidão Negativa do Sr. 

Oficial ID 9803935, requerendo o que de direito no prazo de 05 dias. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 739973 Nr: 1969-73.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI SINEI DE CARVALHO- ME, VALDECI SINEI DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

INDUSTRIA DA CONSTRUCAO...

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC/15.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

No entanto, como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC).Com o 
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trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, 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 (art. 523, §1º), expedindo-se, desde logo, mandado de penhora 

e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar 

impugnação, observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15. Caso 

haja pagamento espontâneo do valor da condenação e disponha o 

peticionário de levantamento do valor de poderes para receber e dar 

quitação, desde já autorizo a expedição do alvará pertinente, em sendo 

requerido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737605 Nr: 425-50.2014.811.0003

 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: IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMEL COMUNICAÇÕES LTDA 24 HORAS 

NEWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DESACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos do autor. Condeno o demandante ao pagamento das custas 

processuais. No entanto, como a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração 

na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710781 Nr: 5765-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): CRISTIANO FERREIRA DA SILVA ME, 

CRISTIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em tempo, consoante consulta realizada no sistema Renajud, verifica-se 

que a motocicleta Honda /XR 250 Tornado, placa CSO0228, ainda se 

encontra com restrição de alienação fiduciária (extrato em anexo), o que 

impossibilita a constrição do aludido bem.

Assim, em face da divergência havida entre o extrato do Renajud e do 

Detran juntado às fls. 81, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias.

No que toca ao conteúdo restante da decisão de fls. 87, o mantenho como 

se encontra, determinando o cumprimento daquela determinação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 768441 Nr: 1461-93.2015.811.0003

 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: AILSON LIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Vistos etc.

 Este Juízo realizará, no mês de ABRIL vindouro, MUTIRÃO para tentativas 

de conciliação e julgamentos (caso seja inviável a conciliação e o feito 

esteja apto à prolação sentença) das ações de cobrança de seguro 

DPVAT.

Diante disso, e considerando que aludidas tentativas de conciliação são 

otimizadas depois da realização de perícia médica, a qual deverá ser 

remunerada pela demandada, NOMEIO, na qualidade de perito nestes 

autos, o Dr. ALEXANDER PAUL WINNIKOW, CRM-MT 4999, portador do 

RG: 4459373-2, CPF sob o nº. 024.605.869-22, com endereço à Rua: José 

Salmen Hanzem, nº. 557, Bairro: Vila Birigui, CEP: 78.705-057, nesta urbe, 

o qual cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de termo 

de compromisso (art. 466, NCPC).

Arbitro honorários do perito judicial no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), a cargo da requerida, conforme acima estabelecido.

Designo a audiência em questão para o dia 13 de ABRIL de 2018, às 

10h40min, devendo as partes comparecerem com 30 minutos de 

antecedência.

 Revogo eventual nomeação anterior de perito nestes autos, determinando 

a restituição de valores que tenham sido previamente depositados sem a 

realização do trabalho pelo profissional previamente designado.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores, devendo o 

demandante comparecer PESSOALMENTE e trazer ao ato, além de seus 

documentos pessoais, documentos médicos (exames, prontuários, laudos 

etc.) que possua e sejam referentes à lesão a que concerne este 

processo, tudo de modo a melhor subsidiar a avaliação pericial, que será 

realizada neste Fórum, em sala preparada para este fim. Poderá a parte 

autora ainda comparecer acompanhada de assistente técnico, caso 

queira.

Consigne-se que a ausência da parte autora no ato ora designado será 

reputada como desinteresse no prosseguimento do feito.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794261 Nr: 12028-86.2015.811.0003

 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: ELIZANGELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:MT/7.659

 Atendendo a determinação verbal da magistrada que atua nesta Vara, em 

face da necessidade de readequação da pauta de audiências fixadas 

neste Mutirão de julgamentos de processo DPVAT, e tendo em vista, 

ainda, a participação da magistrada em Curso de Recuperação Judicial a 

ser realizado no Município de Cuiabá, impulsiono o feito para transferir 

aludido Mutirão do dia 10 para o DIA 13 DE ABRIL DE 2018, mantendo os 

horários previamente estabelecidos para as audiências, conforme já 

comunicado diretamente, pessoalmente ou via contato telefônico, aos 

advogados das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 796240 Nr: 12868-96.2015.811.0003

 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: SINOBALDO DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 
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CANO - OAB:8.506-A

 Atendendo a determinação verbal da magistrada que atua nesta Vara, em 

face da necessidade de readequação da pauta de audiências fixadas 

neste Mutirão de julgamentos de processo DPVAT, e tendo em vista, 

ainda, a participação da magistrada em Curso de Recuperação Judicial a 

ser realizado no Município de Cuiabá, impulsiono o feito para transferir 

aludido Mutirão do dia 10 para o DIA 13 DE ABRIL DE 2018, mantendo os 

horários previamente estabelecidos para as audiências, conforme já 

comunicado diretamente, pessoalmente ou via contato telefônico, aos 

advogados das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816885 Nr: 1869-50.2016.811.0003

 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: MARCELO SANTOS GIACOMOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903

 Atendendo a determinação verbal da magistrada que atua nesta Vara, em 

face da necessidade de readequação da pauta de audiências fixadas 

neste Mutirão de julgamentos de processo DPVAT, e tendo em vista, 

ainda, a participação da magistrada em Curso de Recuperação Judicial a 

ser realizado no Município de Cuiabá, impulsiono o feito para transferir 

aludido Mutirão do dia 10 para o DIA 13 DE ABRIL DE 2018, mantendo os 

horários previamente estabelecidos para as audiências, conforme já 

comunicado diretamente, pessoalmente ou via contato telefônico, aos 

advogados das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 821238 Nr: 3318-43.2016.811.0003

 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: ANTONZINHO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611/MS

 Atendendo a determinação verbal da magistrada que atua nesta Vara, em 

face da necessidade de readequação da pauta de audiências fixadas 

neste Mutirão de julgamentos de processo DPVAT, e tendo em vista, 

ainda, a participação da magistrada em Curso de Recuperação Judicial a 

ser realizado no Município de Cuiabá, impulsiono o feito para transferir 

aludido Mutirão do dia 10 para o DIA 13 DE ABRIL DE 2018, mantendo os 

horários previamente estabelecidos para as audiências, conforme já 

comunicado diretamente, pessoalmente ou via contato telefônico, aos 

advogados das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700724 Nr: 8696-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 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 executada, da petição 

de fl. 109/112 E 113/114, bem com, da certidão de fl. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743710 Nr: 4203-28.2014.811.0003

 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: IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A NOTICIA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DESACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos do autor. Condeno o demandante ao pagamento das custas 

processuais. No entanto, como a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração 

na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo 

CPC.{...}

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 437871 Nr: 6538-59.2010.811.0003

 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: EMILIA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRDES VIZONAN - OAB:66597/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia incontroversa depositada 

pela parte devedora, observando os dados bancários de fls.139/139v, 

haja vista que a peticionária possui poderes para tanto.

No mais, intime-se o devedor a pagar o saldo apontado como 

remanescente em 05 (cinco) dias (conforme valor indicado às fls. 

139/140v), sob pena de imediata penhora do quantum.

A seguir, manifeste-se o autor no prazo de lei e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 335130 Nr: 4182-04.2004.811.0003

 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: EDSON PEDROSO ROSENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169 MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento do valor pendente nos autos, devido a 

título de remanescente dos honorários advocatícios, mediante a expedição 

de alvará e observando os dados bancários apresentados às fls. 526.

Tudo cumprido e levantado o valor pela parte, nada mais havendo 

pendente, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 353002 Nr: 8057-45.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA ALVES DA SILVA - ME, JOSE 

MARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a pesquisa via sistema RENAJUD e 

INFOJUD já foi realizada conforme fls. 208,209 e 211.
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 Portanto, INDEFIRO o pedido retro, vez que este já fora deferido e 

cumprido.

No mais, 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, será o processo 

arquivado e 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.: 450977 Nr: 6157-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P A RIBEIRO PUBLICIDADE - ME, PEDRO 

ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, DEFIRO a busca de bens por meio de INFOJUD, 

conforme os termos do artigo 835, II a XIII, do CPC/2015, estando 

evidentemente esgotadas as providências destinadas à busca de bens. 

Essa circunstância autoriza a pretendida quebra de sigilo fiscal, nos 

moldes postulados.

Nesse sentido:

"A autorização para consulta ao sistema INFOJUD deve ser operada em 

caráter excepcional, esgotados todas as diligencias necessárias. Nesse 

sentido: 'A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em 

caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a 

quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte 

executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos 

meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de 

penhora' (Acórdão n. 888115, 20140020249844AGI, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2015)". 

(Acórdão n.928892, 20150020309733AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 

12/04/2016. Pág.: 229).

Enquadrando-se o caso em exame, portanto, dentre as hipóteses em que 

se admite a medida de quebra de sigilo pretendida, dada a frustração de 

busca de bens dos devedores por todos os outros meios disponíveis, 

DEFIRO o pleito.

Acondicionadas às informações requisitadas na forma recomendada na 

CNGC/MT, vista à parte credora para requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799632 Nr: 14222-59.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOURENCO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a 

liminar, outorgando à 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.Determino a baixa de eventual restrição efetuada sobre o bem. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 

§ 2º do Código de Processo Civil).Expeça-se o necessário.Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 814174 Nr: 956-68.2016.811.0003

 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 CATERPILLAR S.A - CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, DARCI NADAL - OAB:OAB/SP 30.731

 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 sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448755 Nr: 3934-91.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/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 sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709008 Nr: 3906-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE, ANTONIO MARTELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZINEIA MARTINS LEAL

 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:

 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 sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737722 Nr: 494-82.2014.811.0003

 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: NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/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 
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presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 783125 Nr: 7448-13.2015.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A-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 sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 86.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001374-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

HILARIO JOAO DALSASSO (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001374-18.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, MARIA CORDI KLAUS, 

CARLOS ALBERTO KLAUS, EDUARDO CAMILOTTI, HILARIO JOAO 

DALSASSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de RODORAPIDO 

TRANSPORTES LTDA, devidamente qualificados nos autos, objetivando o 

cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. 

Analisando aos autos, observo que a demandada compareceu 

espontaneamente ao feito, alegando que se encontra em fase de 

recuperação judicial, pugnando pela suspensão da presente demanda, 

sob o argumento de que o bem descrito na exordial é essencial à sua 

atividade empresarial. Pois bem. De acordo com os documentos trazidos 

aos autos, verifico que o juízo da 4ª Vara Cível desta comarca deferiu o 

processamento da recuperação judicial da requerida – processo n. 

1002673-98.2016.8.11.0003 – estando a ré, ainda, resguardada pelo 

“período de blindagem”, previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05. Demais 

disso, o juízo recuperacional competente reconheceu a essencialidade 

dos caminhões para o bom desenvolvimento das atividades da 

recuperanda, em decisão proferida naqueles autos, cuja cópia está 

acostada no ID 11992085, in verbis: “(...) Diante desse quadro, a não 

submissão dos contratos de alienação fiduciária ao regime de 

recuperação judicial importará em graves prejuízos para a empresa 

requerente, tolhendo as suas chances de recuperação, dada a dedicação 

exclusiva à prestação de serviços de transporte de cargas e as 

possibilidade de suportar busca e apreensão dos veículos em momento de 

reconhecida crise financeira, o que certamente culminará em sua 

insolvência. (...) Posto isso, mantenho o quadro de credores tal como 

apresentado pela recuperanda, e em consequência, determino em favor 

da devedora a manutenção da posse de todos os caminhões dados em 

garantia nos contratos de alienação fiduciária, proibindo a retirada dos 

referidos veículos da posse da mesma.” (1002673-98.2016.8.11.0003 – 4ª 

Vara Cível desta comarca – ID 11992085 - Págs. 11/12) - grifei. Diante do 

exposto, considerando que a Requerida encontra-se em fase de 

processamento de recuperação judicial, estando submetida ao período de 

blindagem previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, havendo determinação 

expressa para manutenção da ré na posse dos veículos que com ela se 

encontram, determino a SUSPENSÃO do presente feito, até o fim do prazo 

de blindagem, ou eventual aprovação do plano de recuperação judicial no 

feito de Recuperação Judicial que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca (n. 1002673-98.2016.8.11.0003). Decorrido o prazo 

supramencionado, o que deverá ser certificado, requeira o autor o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001432-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE SOUZA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001432-21.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TIAGO DE SOUZA TORRES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor 

de TIAGO DE SOUZA TORRES, ambos qualificados nos autos. Noticia a 

exordial que, o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto 

o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou 

inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz 

destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão 

do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, 

clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da 

integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à 

inicial, veio a documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

12032066), bem como a notificação da mora (ID 12032074). Por outro lado, 

há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Instrumento de 

Protesto, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 20 de 
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março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001437-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IREMAR DONIZETE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001437-43.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

IREMAR DONIZETE DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizada por BANCO PAN S.A. em desfavor de IREMAR 

DONIZETE DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial 

que o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente 

com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 2035432), bem 

como a notificação da mora (ID 12035439). Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 20 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001571-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO FERREIRA COCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001571-70.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: ALEXSANDRO FERREIRA COCO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A 

em desfavor de ALEXSANDRO FERREIRA COCO, ambos qualificados nos 

autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu ao réu um financiamento, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o 

requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus respectivos 

vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela 

busca e apreensão do veículo descrito acima, que se encontra em poder 

do polo passivo, clamando para ser depositado em suas mãos e a 

realização de transferência das multas incidentes sobre o bem para o CPF 

do requerido. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo 

de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação 

pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. Para a concessão da 

liminar de busca e apreensão, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido 

este requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram 

a relação contratual (ID 12105737), bem como a notificação da mora (ID 

12105737 - Pág. 5). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do 

artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o 

caso é de se deferir liminarmente a medida, determinando a busca e 

apreensão do bem supramencionado. Assim, presentes os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, tendo em vista a 

demonstração da mora, conforme Instrumento de Protesto, tomando assim 

ciência dos débitos vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de 

busca e apreensão, autorizando que o veículo fique em depósito com 

pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o 

Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré para, querendo, em 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 

3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem 

como o arrombamento e a requisição de força policial, nos termos do art. 

536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001563-93.2018.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILAR BECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001563-93.2018.8.11.0003 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT REQUERIDO: DILAR BECKER Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT em desfavor de DILAR BECKER, ambos 

qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu ao réu um 

financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, 

relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus 

respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, 

liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, que se 

encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado em 

suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 
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05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

12103047), bem como a notificação da mora (ID 12103031). Por outro lado, 

há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 20 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010233-57.2017.8.11.0003

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:

LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010233-57.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LAERTE DE OLIVEIRA 

COSTA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

BV FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de LAERTE DE OLIVEIRA COSTA, 

ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu ao 

réu um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. 

Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas 

em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente 

pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, 

que se encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado 

em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo 

de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação 

pertinente. Por meio da decisão de ID 11182270, foi alterado de ofício o 

valor atribuído à causa em exame e determinado que a parte autora 

emendasse a inicial, no sentido de recolher as custas de distribuição 

remanescentes em decorrência da aludida alteração, o que foi 

devidamente cumprido no ID 11385490. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 11144359), bem como a 

notificação da mora (ID 11144369). Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 20 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001849-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THOARPA GARCIA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001849-71.2018.8.11.0003 AUTOR: THOARPA GARCIA ROCHA RÉU: 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por THOARPA GARCIA ROCHA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em 

síntese, que é titular da UC n. 6/809384-1 e que, no mês de outubro de 

2017, foi surpreendido com o recebimento de uma fatura emitida pela 

requerida no valor de R$ 707,95 (setecentos e sete reais e noventa e 

cinco centavos), com vencimento para o dia 24/10/2017. Aduz que, no 

mês de janeiro de 2018, recebeu nova cobrança de fatura, no valor de R$ 

713,24 (setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos), com 

vencimento para o dia 24/01/2018. Sustenta que as aludidas cobranças 

são abusivas e indevidas, e que seu nome se encontra negativado 

indevidamente em virtude da primeira fatura. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado 

que a requerida se abstenha de proceder à interrupção do fornecimento 

de energia elétrica de sal Unidade Consumidora, bem como proceda à 

exclusão seu nome do banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o 

que cabia relatar. Fundamento. Decido. De início, determino que a parte 

autora anexe corretamente o documento de ID 12278864 (“Certidão de 

Restrição”), no prazo de 05 (cinco) dias, de modo que o aludido 

documento fique visível quando realizado o download do processo 

(Download de documentos em PDF), vez que seu conteúdo apenas se 

encontra disponível na página 'Detalhes do processo’, dificultando a 

análise do feito por este juízo. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Diante dos esclarecimentos prestados no ID 

12278858 - Pág. 2, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do 

pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 300 de 414



ao que parece, a empresa requerida teria emitido duas faturas com valor 

muito superior ao comumente consumido pela parte autora, o que pode 

constituir cobrança indevida, estando a demandante na iminência de ter o 

fornecimento de energia elétrica suspenso em razão da aludida cobrança. 

O perigo de dano é evidente, pois, é certo que a suspensão de energia 

elétrica causa prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se 

tal suspensão se dá indevidamente. Demais disso, a parte autora teve seu 

nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da 

referida fatura, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e 

comercial. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos 

do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer 

tempo, diante de eventual alteração da situação do quadro probatório. Com 

essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que 

a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/809384-1, 

em razão das faturas sub judice, no valor de R$ 707,95 (setecentos e 

sete reais e noventa e cinco centavos) e R$ 713,24 (setecentos e treze 

reais e vinte e quatro centavos), procedendo à exclusão do nome da 

autora do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em relação 

ao apontamento correspondente à primeira fatura, no mesmo prazo, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com 

o regular adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo 

decisão em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 12 de junho de 2018, às 10h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001586-73.2017.8.11.0003 AUTOR: VALESCA FABIANA CARDINI LOPES 

RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Trata-se de ‘ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela provisória de urgência’ ajuizada por VALESCA FABIANA 

CARDINI LOPES em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

ambos devidamente qualificados na exordial. Em consulta ao Sistema PJE, 

constatei que tramita perante o juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, ação 

que discute inscrição indevida efetuada pela ré em nome da autora, com 

as mesmas partes, causa de pedir e mesmo objeto (contrato de prestação 

de serviços educacionais), a qual recebeu o número único 

1001579-81.2017.811.0003, distribuída em 15.03.2017, às 22h04min. 

Assim, à luz do que dispõe atualmente o artigo 55, § 3º, do CPC/2015, 

verifico que é o caso de reconhecimento da prevenção, observando 

igualmente a redação do artigo 59 do mesmo codex, segundo o qual “o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. In casu, 

embora a distribuição dos feitos tenha ocorrido no mesmo dia, a presente 

demanda foi distribuída às 23h02min, de modo que, corroborado pela 

numeração única das demandas, é possível vislumbrar que a ação 

distribuída junto ao juízo da 3ª Vara Cível fora distribuída anteriormente a 

esta. Desse modo, observando a prevenção havida, haja vista que o 

trâmite separado das ações em comento pode ensejar decisões 

conflitantes, e tendo em vista que a ação declaratória em referência foi 

protocolada anteriormente a esta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 

daquela 3ª Vara Cível, com as nossas homenagens e baixas de estilo. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 26 de junho de 2017. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MOREIRA MARTINS MIZUGUTI (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002630-64.2016.8.11.0003 AUTOR: RAFAELA MOREIRA MARTINS 

MIZUGUTI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Em tempo, ratifico a determinação contida no 

termo de audiência retro, eis que, por um equívoco, o andamento 

“sentença” não havia sido materializado no sistema PJe. "Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, em que a parte autora 

postula seu recebimento em face de ter sofrido lesões decorrentes de 

acidente com veículo. A parte demandada contestou, e a autora impugnou 

a contestação. Foi designada audiência para tentativa de acordo, com a 

realização de perícia neste ato. No entanto, não há proposta pelo 

demandado. Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. De início, 

REJEITO a preliminar suscitada em contestação, porquanto não é 

pressuposto ao ajuizamento da ação o requerimento administrativo prévio, 

em face da inafastabilidade do Poder Judiciário, de modo que resta 

evidente o interesse processual. Passo ao mérito. Nesse ponto, 

diversamente do que alega a demandada, entendo que há prova suficiente 

da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a 

ensejar a pretendida condenação ao valor devido. A autora juntou certidão 

de ocorrência do fato e prova do atendimento médico para tratar a lesão 

decorrente do acidente, conforme se vê pela inicial e documentos 

apresentados. Demais disso, neste ato, a autora, aqui presente, foi 

submetida a perícia que constatou a ocorrência da lesão alegada. Todo 

esse conjunto induvidosamente permite concluir pela ocorrência dos fatos 

alegados na inicial, com a consequente condenação da parte requerida, 

conforme pedido, observando-se a lesão verificada no caso. Nesse 

sentido, em caso similar ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CABIMENTO 

DA INDENIZAÇÃO PARA VEÍCULOS ESTRANGEIROS. ALEGAÇÃO DE 

NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. LAUDO 

PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE 

ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA 

SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É 

irrelevante para fins de indenização de seguro DPVAT a procedência 

estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 6.194/74 não estampa que o 

Boletim de Ocorrência do acidente seja o único documento hábil à 

comprovação do sinistro. Como corolário, se há laudo pericial elaborado 

em juízo e submetido ao contraditório, cujo conteúdo coaduna-se a 

prontuário médico de atendimento do autor no dia do acidente, 

comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o imprescindível 

nexo causal. O termo inicial da correção monetária em casos desse jaez 

corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; APL 

0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 
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à autora no quantum de R$ 3375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais). Desse modo, nos termos do que prevê a Lei 6194/74, diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a 

pretensão inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do requerente em 

desfavor da demandada, para o fim de condenar o demandado ao 

pagamento do seguro obrigatório no valor acima mencionado (R$ 3375,00 

- três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo juros legais (de 1% 

ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção monetária 

desde o evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 85 do 

CPC/2015, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, e ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito judicial, 

expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. Publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados. " Havendo pagamento por 

depósito judicial, expeça-se alvará, observando os requisitos legais 

necessários. Tudo cumprido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003378-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSALINA SILVA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003378-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEUSALINA SILVA DE DEUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEUSALINA 

SILVA DE DEUS em relação à sentença de ID 8793778, que indeferiu a 

petição inicial e condenou a demandante ao recolhimento das custas 

processuais, sob a alegação de que não foi apreciado o pedido de 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os embargos foram 

opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Novo 

Código de Processo Civil, consoante certidão de ID 5516550. Dispõe o art. 

1022 do CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 

Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe a omissão apontada na referida 

decisão, eis que não houve deliberação quanto à concessão da 

gratuidade de justiça pretendida pela demandante. Assim, à luz desses 

fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, 

ACOLHO-OS em parte, reconhecendo a omissão na decisão de ID 

8793778, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o 

que segue: “(...) Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

demandante, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. (...) 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. No 

entanto, como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC).” Permanecem inalterados 

os demais termos da decisão embargada. Demais disso, verifico que após 

a interposição dos embargos de declaração ora apreciados, a 

demandante acostou aos autos a petição de ID 9405203, noticiando o 

cumprimento da emenda à exordial no que toca à transferência da 

titularidade da unidade consumidora para o seu nome. Contudo, aludida 

providência se deu de forma extemporânea, uma vez que o feito já se 

encontra extinto em razão do não atendimento ao comando judicial em 

momento oportuno pela demandante, que ensejou o indeferimento da 

exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. Desse modo, 

cumpra-se integralmente a sentença de ID8793778, observando-se as 

alterações proferidas neste decisum. Rondonópolis/MT, 20 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004173-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004173-05.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAIR RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de JAIR RODRIGUES DOS 

SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz o autor, em 

síntese, que o requerido adquiriu o bem descrito e caracterizado em 

contrato de alienação fiduciária acostado à exordial, e estaria, no entanto, 

inadimplente. Requer seja liminarmente determinada a busca e apreensão 

do bem descrito acima, clamando para ser depositado em mãos do 

demandante. Ao final, pugna pela procedência do pleito, com a 

consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor. A inicial veio 

instruída com os documentos pertinentes. Por meio da decisão de ID 

3302464, foi deferida a pretensão liminar de busca e apreensão do bem, a 

qual foi devidamente cumprida em 19/01/2017 (ID 4624466). O réu, 

devidamente citado (ID 4624468), apresentou manifestação, requerendo 

autorização para purgação da mora, bem como a emissão do boleto para 

quitação dos débitos vencidos apresentado pelo Autor, na importância de 

R$ 2.717,27 (dois mil setecentos e dezessete reais e vinte e sete 

centavos), postulando a restituição do veículo (ID 4632464). Por meio do ID 

4803212, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, tendo 

em vista que o veículo já foi apreendido e houve a citação do réu, o qual 

deixou de apresentar contestação ou qualquer defesa no prazo legal. Por 

meio da decisão de ID 5871311, foi determinada intimação da parte autora 

para se manifestar sobre o pedido formulado pela parte requerida no ID 

4632464, bem como apresentar cálculo atualizado do débito. De igual 

modo, diante do decurso o decurso do prazo previsto no art. 3º, §1º do 

Decreto Lei n° 911/69, foi oportunizado que o requerido efetuasse o 

pagamento do débito atualizado, caso houvesse anuência da parte autora. 

Por meio da certidão de ID 6684872, foi certificado o decurso de prazo da 

determinação supramencionada sem manifestação. Por meio da petição de 

ID 6733875, o requerido reiterou o pedido de expedição do boleto para 

purgação da mora dos débitos vencidos, na importância de R$ 2.717,27 

(dois mil setecentos e dezessete reais e vinte e sete centavos). Após, os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 
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Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte REQUERIDA, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15, conforme pleiteado na 

contestação (ID 4632464 - Pág. 2). Pois bem. Depreende-se dos autos, 

que o réu firmou um contrato de financiamento com o autor, tendo dado 

como garantia em alienação fiduciária o veículo descrito na exordial. 

Ocorre que o réu, de posse do bem alienado, deixou de pagar as suas 

prestações, ocorrendo o inadimplemento contratual. Foi o demandado 

comprovadamente notificado para que saldasse o débito, nos termos 

exigidos pelo Decreto Lei 911/69 (ID 3296806). Entrementes, o veículo foi 

apreendido e o réu, cientificado da mora, requereu a “autorização” para 

purgação da mora, postulando pelo depósito parcial do débito em juízo, ou 

seja, apenas das parcelas vencidas. Denota-se que, segundo a atual 

redação do artigo 3º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de 05 

(cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Por ‘integralidade 

da dívida pendente’ entenda-se o valor vencido, acrescido dos valores 

vincendos, bem como da importância pertinente a título de custas e 

despesas processuais. In casu, embora o requerido tenha solicitado 

“autorização” para purgar a mora, tal pretensão é descabida, vez que 

incumbe ao advogado da parte realizar a emissão da guia competente 

para realização do depósito judicial, através do site do TJMT 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do#), de 

modo que a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo previsto no 

artigo 3º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69, sem a realização do depósito da 

integralidade do débito. Assim, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, a notificação acerca da mora do réu e a ausência de pagamento 

da integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas), a procedência 

da ação se impõe para consolidar a posse e a propriedade exclusiva do 

autor sobre veículo alienado. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, tornando definitiva a ordem liminar concedida, declarando 

rescindido o contrato firmado entre os litigantes e consolidando nas mãos 

do requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

inicial. Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Conforme o disposto 

no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN respectivo 

para, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade 

em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sobrestada a cobrança 

desses valores pelo prazo de 05 (cinco) anos, pelo fato de ser o 

requerido beneficiário da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o 

artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder 

à baixa no sistema RENAJUD, vez que não foi inserida por este juízo 

qualquer restrição. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 22 de maio 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON SILVA BRITO (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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000551-15.2016.8.11.0003 AUTOR: WEVERSON SILVA BRITO RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade dos termos 

da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Efetuado judicialmente o depósito do 

valor devido, desde já fica deferida a expedição de alvarás de 

levantamento em favor dos credores, conforme dados bancários a ser 

apresentados nos autos, observando-se a necessidade de existência de 

procuração com poderes para receber, se for o caso. Tudo cumprido, 

caso nada mais haja pendente, arquivem-se, com as baixas e anotações 

pertinentes. Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2017. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. DE BRITO - ME (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1001398-17.2016.8.11.0003. Vistos etc. Devidamente citado 

para cumprir a obrigação o executado não efetuou o pagamento do débito 

e tampouco ofereceu embargos à execução (Id. 11627563). Assim, em 

observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a 

realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora E. J. de 

Brito Me, sob o CNPJ nº 14.783.124/0001-03, com utilização do convênio 

BacenJud, até o valor do débito no importe de R$ 7.762,66 (sete mil, 

setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) - (Num. 

10850473). Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de março 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001789-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

 

Código Processo nº. 1001789-35.2017.8.11.0003 Vistos etc. A medida 

liminar, concedida nos presentes autos, funda-se em contrato inadimplido. 

Observa-se que a requerida comprova a quitação da parcela que deu azo 

ao ajuizamento da demanda, na conta única vinculada a este processo, 

conforme se vê no Id. 12195215 – página 01/02. Dessa forma, ante o 

depósito formalizado pela devedora, a restituição do bem, na condição de 

fiel depositária, é medida que se impõe. Determino a restituição do veículo 

ao espólio de Eliana Aparecida Abílio de Souza representada por Elaine 

Cristina Abílio de Souza, compromissando-a como depositária do Juízo 

nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Após, intime o banco autor para manifestar-se quanto a manifestação da 

requerida, bem com indicar os dados bancários para o levantamento da 

quantia depositada no Id. 12195215, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001575-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOARES BERTHOLDO (RÉU)

JOARES BERTHOLDO - ME (RÉU)

 

Código Processo nº. 1001575-44.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 10363342, para busca do atual endereço dos 

devedores (JOARES BERTHOLDO – ME, CNPJ nº. 23.890.843/0001-06 e 

JOARES BERTHOLDO – CPF nº. 567.979.821-20) com a utilização do 

sistema Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista a requerente 

para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001164-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUPERCIO DO NASCIMENTO FRANCISCO (REQUERIDO)

 

Código Processo nº. 1001164-35.2016.8.11.00003. Vistos etc. Defiro o 

pedido no Id. 9350539, para busca do atual endereço do requerido com a 

utilização dos sistemas Bacenjud e Infojud. Vindo aos autos a informação, 

dê-se vista ao requerente para manifestação. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003333-92.2016.8.11.0003

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:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Código Processo nº. 1003333-92.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido no Id. 9483242, para busca do atual endereço do requerido (CPF 

nº. 001.728.571-20) com a utilização dos sistemas Bacenjud e Infojud. 

Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente para 

manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GARCIA GONZAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE EVANGELISTA GARCIA OAB - MT19754/O (ADVOGADO)

 

.Processo nº 1000904-21.2017.8.11.0003. Ação de Cobrança Requerente: 

Centro Educacional Khalil Zaher Requerido: José Garcia Gonzaga Vistos 

etc. CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA contra JOSÉ GARCIA GONZAGA, 

também qualificado no processo, objetivando o recebimento de quantia 

decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços 

educacionais oferecido aos filhos do requerido. A autora alega ser 

credora do requerido da quantia de R$ 12.045,71 (doze mil, quarenta e 

cinco reais e setenta e um centavos), provenientes do contrato de 

prestação de serviços educacionais de Bruno Evangelista Garcia, filho do 

requerido e da despesa oriunda da efetivação do protesto. Diz que utilizou 

de todos os meios para a cobrança amigável da dívida, mas não obteve 

êxito. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O 

requerido foi citado e apresentou defesa, limitando-se em arguir que o 

inadimplemento é decorrente da crise nacional. Pugnou pela concessão do 

benefício da Justiça Gratuita (Id. 8318050). Tréplica (Id. 9623562). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A ação proposta é ordinária de cobrança 

onde, por meio do processo de conhecimento, a autora busca uma 

sentença condenatória, e consequente título executivo judicial. Não se 

trata de executiva onde a parte já dispõe dos títulos, sejam judiciais ou 

extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade. Portanto, ao 

presente caso, não se aplica os preceitos determinados pelo artigo 798 do 

Código de Processo Civil, para que o credor instrua a execução com o 

título, o demonstrativo do débito e a prova da condição ou termo. Neste 

contexto, instruiu a autora a petição inicial com os documentos que 

comprovam a existência da dívida (Num. 4847407 - Pág. 1/4), cumprindo 

assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de processo Civil, ao 

estabelecer que o ônus da prova incumbe a parte autora, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. Destarte, incumbia ao requerido trazer aos 

autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do demandante. No entanto, limitou-se a justificar o 

motivo do inadimplemento, não apresentando qualquer prova robusta e 

efetiva que assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de 

convicção. A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: “No 

processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que 

entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume 

especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, 

nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há 

um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a 

causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do 

direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 

Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o 

mesmo que fato inexistente”. (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 

VOL. I, ED. FORENSE, 18ª ED. PAG. 421) Ex Positis, julgo procedente o 

pedido inicial. Condeno o requerido a pagar a autora a importância de R$ 

12.045,71 (doze mil, quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), 

sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 

1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. 

Condeno ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do advogado da autora, em verba 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

observando o § 2º, do artigo 85 do CPC. Entretanto, a sucumbência 

somente será exigida se presentes os requisitos legais, ante o benefício 

da assistência judiciária gratuita, que ora defiro, vez que os documentos 

juntados no Num. 8317805 - Pág. 1/2, comprovam a hipossuficiência. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 

de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004348-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 1009920-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO FERREIRA DIAS NETO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO (RÉU)

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12254842

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000491-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (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: 1009834-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES PEREIRA (AUTOR)

JOAO MARIO DUARTE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

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: 1000424-09.2018.8.11.0003

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:

DILAR BECKER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERONIMO RODRIGUES FARIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000288-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M . DE S. IWASSAKE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823875 Nr: 4254-68.2016.811.0003

 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: WAGNER ADELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES da designação do dia 22.03.2018 às 15h30 

para a realização dos trabalhos periciais, na Clínica Curat, situada na Rua 

Otávio Pitaluga n. 2367, Vila Birigui, nesta cidade, devendo o autor levar 

consigo todos os exames, laudos, receitas que possuir relativos à 

patologia em análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807551 Nr: 17195-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445115 Nr: 297-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MORAIS DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721911 Nr: 2932-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BARBOSA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FL. 153/156, E MANIFESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739359 Nr: 1557-45.2014.811.0003

 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: OXIGENIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO ROSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:MT/8.660, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:OAB/MT12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DOS LITIGANTES PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS SUCESSIVOS, APRESENTAREM AS RAZÕES FINAIS POR 

ESCRITO, CONFORME DETERMINADO ÀS FL. 249-Vº.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 382328 Nr: 10529-82.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDOMAR THIAGO MOURA, GIOVANI BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGO BRAUN, HILDOMAR THIAGO 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO DOMINGO BRAUN, PARA 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS 

VALORES DE R$ 788,50 DO FUNAJURIS, E R$ 173,00 CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789444 Nr: 10008-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA CIRINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR ALVES DOS SANTOS SILVA, 

EMERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGIE CAROLINE ALVES 

BATISTA - OAB:20.025-0 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO, MANIFESTAREM-SE SOBRE 

A PROPOSTA DE HONORÁRIOS APRESENTADA PELO PERITO (FL. 163).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804408 Nr: 16087-20.2015.811.0003

 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: WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DAS PISTOLAS - MARCIO O DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A PROPOSTA DE HONORÁRIOS DE FL. 54, NO PRAZO DE 05 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812739 Nr: 414-50.2016.811.0003

 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: ANAILTON SILVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS 

INFORMANDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FL. 165/170) PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR-SE NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 350680 Nr: 5796-10.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTAR O DEMONSTRATIVO DE 

DÉBITO ATUALIZADO, ABATENDO-SE O VALOR A SER LEVANTADO, 

BEM COMO, INDIQUE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PARA 

SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438036 Nr: 6703-09.2010.811.0003

 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: SUCUPIRA LOGISTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:96.226

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA VISTA DOS AUTOS, EM 

RAZÃO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764572 Nr: 15590-40.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GASPARETTO E CIA LTDA-ME, WILSON 

GASPARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RAQUEL BELCUFINE 
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SILVEIRA - OAB:OAB/SP 160.487, SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - 

OAB:70711/SP

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS 

APRESENTADA PELO PERITO (FL. 207/210)PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAREM-SE EM 05 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748271 Nr: 6832-72.2014.811.0003

 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: UEVERSON DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15.365-PR

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 465,74 

DO FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764192 Nr: 15428-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL, QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DE FLS. 205/207.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426410 Nr: 8592-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, 

NAOIOSHI ISHIZAKI, GIUMMARRESI DORVAL & MARTINS DE ALMEIDA 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE PEDROSA CURY MUSSI 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE A. DORVAL CÂNDIA - 

OAB:12.089/MS, LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - 

OAB:OAB/MS5.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

DECISÃO DE FLS. 781/781 VERSO, BEM COMO PARA PAGAMENTO DO 

DÉBITO, NO VALOR DE R$ 767.914,46 (setecentos e sessenta e sete mil 

novecentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% (DEZ 

POR CENTO) E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR 

CENTO), NOS TERMOS DO ARTIGO 523, §1º, §2º, II E 523, §1º DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446978 Nr: 2160-26.2011.811.0003

 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: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA, FERNANDO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA-EPP, SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - 

OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 2160-26.2011.811.0003, 

Protocolo 446978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712972 Nr: 8063-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO, para devolução dos autos nº 

8063-08.2012.811.0003, Protocolo 712972, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747162 Nr: 6257-64.2014.811.0003

 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: ROSEMARY DA CUNHA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA, SOMED - COOPERATIVA DE ASS. MEDICA, ODONT. 

E ADM. DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KENI MARLOVA 

FORGIARINI, para devolução dos autos nº 6257-64.2014.811.0003, 

Protocolo 747162, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794974 Nr: 12355-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO PONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON COLETTI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA, para devolução dos autos nº 

12355-31.2015.811.0003, Protocolo 794974, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816248 Nr: 1662-51.2016.811.0003

 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: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLYSON BRAGA 

MENDES, para devolução dos autos nº 1662-51.2016.811.0003, Protocolo 

816248, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707495 Nr: 2275-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINARA MICHELY DA COSTA CHAGAS, MILTON 

COELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA TEREZINHA VINCENZI CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NIVIA MARIA LIMA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 2275-13.2012.811.0003, 

Protocolo 707495, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782597 Nr: 7248-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, 

WANDER FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 

16.610

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 7248-06.2015.811.0003, Protocolo 

782597, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449676 Nr: 4856-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DANILO LOPES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 4856-35.2011.811.0003, Protocolo 

449676, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803819 Nr: 15847-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS, ILZE 

FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 15847-31.2015.811.0003, Protocolo 

803819, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720942 Nr: 1972-62.2013.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS (AUTO SOM), LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 1972-62.2013.811.0003, Protocolo 

720942, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812604 Nr: 358-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR DIVINO DE PAULA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 358-17.2016.811.0003, Protocolo 

812604, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767192 Nr: 973-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, Pedro Vinicius dos Reis - OAB:17.942/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VERGINIA 

CHINELATO, para devolução dos autos nº 973-41.2015.811.0003, 

Protocolo 767192, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728480 Nr: 9275-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VERGINIA 

CHINELATO, para devolução dos autos nº 9275-30.2013.811.0003, 

Protocolo 728480, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343294 Nr: 11214-60.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

11214-60.2004.811.0003, Protocolo 343294, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61523 Nr: 9921-02.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA ALVES VIEIRA, ESPÓLIO DE ADOLPHO 

THADEU VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

9921-02.1997.811.0003, Protocolo 61523, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701233 Nr: 9211-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLANDINO CENTURIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA - 

OAB:MT/12.103, Nalva Milta de Souza Barros Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavia almeida moura di 

latella - OAB:109.730-MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NALVA MILTA DE 

SOUZA B. MELO, para devolução dos autos nº 9211-88.2011.811.0003, 

Protocolo 701233, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004541-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL MARINO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004541-14.2016.8.11.0003. Vistos etc. O executado 

comparece aos autos para requerer o desbloqueio de ativos financeiros 

constritados pelo sistema BacenJud, alegando que os valores bloqueados 

são provenientes do recebimento de seu salário, bem como de comissão 

relativa a compra e venda de cereais. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. 1.0 – Do salário. Em que pese ser direito do credor a penhora on 

line, não se deve perder de vista que embora seja possível a intervenção 

do Poder Judiciário junto a órgãos públicos para localização de patrimônio 

da parte devedora, devem ser observadas as demais disposições legais 

que regem a matéria, inclusive o art. 833, IV, do CPC, que estabelece: "Art. 

833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, 

os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o”. (grifei) O artigo 854, §3º, I, do CPC, 

dispõe que incumbe a parte executada informar se os valores bloqueados 

são impenhoráveis. Analisando o extrato bancário do Banco Santander 

(Num. 12122890 - Pág. 8), bem como o holerite constante no Num. 

12123005 - Pág. 1, vê-se que fora creditado na conta constritada o valor 

de R$ 4.595,25, relativo ao recebimento de seu provento creditado pela 

empresa Lavoro Agrocomercial S.A(CNPJ nº 06.116.723/0001-37). Com 

efeito, malsinado bloqueio viola o princípio da impenhorabilidade absoluta 

dos recursos oriundos de trabalho humano, consubstanciado no art. 833, 

IV, do CPC, se não vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. 

PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. NUMERÁRIO PROVENIENTE DE VERBA 

SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, INCISO IV, CPC. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com a 

interpretação restritiva do Art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

adotada por esta egrégia Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de 

Justiça, reconhece-se a impenhorabilidade absoluta do salário, inclusive 

aquele recebido diretamente em conta corrente, com exceção das 

hipóteses de pagamento de pensão alimentícia, ressalvado 

posicionamento anterior da Relatoria. 2. Recurso provido. (TJ-DF - AGI: 

20150020246970, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

29/03/2016 . Pág.: 290)” (grifei) Dessa forma, nos termos do §4º, do artigo 

854, do CPC, determino, por ora, apenas, o desbloqueio do valor R$ 

4.595,25 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), creditado em sua conta bancária em 27.02.2018, em face da 

sua natureza salarial. 2.0 – Da comissão relativa a compra e venda de 

cereais. Já em relação ao quantum remanescente que permanecerá 

bloqueado - R$ 22.669,04 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove 

reais e quatro centavos), hei por bem conceder o prazo de 05 (cinco) 

dias, para que o exequente manifeste acerca dos documentos 

apresentados pelo devedor, para posterior deliberação do juízo. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MOR DE BAIRROS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO OAB - MT19352/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

OLINDA ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código nº 1001394-09.2018.811.0003 Ação de Anulação de Deliberação 

de Assembléia c/c Exibição de Coisa e Tutela Antecipada Autora: União 

Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros -URAMB 

Requerida: Associação dos Moradores do Residencial Acácias e outros 

Vistos etc. UNIÃO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIAÇÕES DE 

MORADORES DE BAIRROS - URAMB, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIA C/C 

EXIBIÇÃO DE COISA E TUTELA ANTECIPADA contra ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO RESIDENCIAL ACÁCIAS, WENDELL PEREIRA ALVES e 

OLINDA ALVES DE SOUZA, também qualificados no processo, visando 

obter a nulidade de ato decisório da Assembléia Extraordinária realizada 

pela primeira ré; afastamento da atual diretoria; e, exibição das filmagens 

da Assembléia Extraordinária. A autora aduz que os requeridos realizaram 

Assembléia Extraordinária onde deliberam pela exclusão da URAMB de 

participação na eleição para nova diretoria. Diz que tal decisão não consta 

do edital de convocação da assembléia, contrariando as disposições 

estatutárias. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. 

Determinada a emenda a inicial. Manifestação no id. nº 12120878. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Compulsando o caderno processual, observa-se que o objeto da demanda 

cinge-se no alegado descumprimento do estatuto social da Associação de 

Moradores do Residencial Acácias, haja vista que houve deliberação na 

Assembléia Extraordinária estranha ao edital de convocação, bem como a 

destituição da atual diretoria, vez que o mandato encontra-se vencido. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no que tange a questão da legitimidade, 

à luz dos princípios processuais e normas jurídicas vigentes, sabe-se que 

a ação, como direito de provocar a atuação do Poder Judiciário, exige por 

parte do autor e do réu o preenchimento de determinados requisitos 

denominados, doutrinariamente, de condições da ação. Dentre tais 

condições, estaria a legitimação das partes, que conceitua LIEBMAN da 

seguinte forma: "Legitimação para agir (legitimatio ad causam) é a 

titularidade (ativa ou passiva) da ação. O problema da legitimação consiste 

em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir (e, pois, a 

ação) e a pessoa com referência à qual ele existe; em outras palavras, é 

um problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do 

interesse de agir e a sua pertinência subjetiva... entre esses dois 

quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua pertinência 

subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em presença 

dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse 

exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos 

necessários."[1] Com efeito, são legitimados ao processo os sujeitos da 

lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito, sendo certo que a 

titularidade ativa da ação deve ser procurada apenas com relação ao 

próprio interesse constante da pretensão do autor, sob pena de se 

adentrar o mérito da causa precocemente, antes de encerrada a instrução 

processual. Assim, basta que inicialmente seja demonstrado que a relação 

processual litigiosa se trava entre o possível titular do direito pretendido 

(legitimação ativa) e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos 

oriundos de uma sentença que julgue procedente o pedido inicial 

(legitimação passiva). O processualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

ensina que: "... 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... Em síntese: como as demais condições 

da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com 

relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode 

ser senão a titularidade da ação."[2] Ainda, na opinião de Moacyr Amaral 

dos Santos: "Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse 

que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, a legitimação 

para agir em relação ao réu deverá corresponder à legitimação para 

contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa. Aqui, 

legitimação passiva."[3] In casu, necessário se faz analisar, 

primeiramente, a legitimidade ativa da autora para ingressar em juízo 

pleiteando direitos heterogêneos de alguns dos condôminos da primeira 

requerida. Segundo a boa doutrina, a assembleia condominial que contiver 

vícios de existência ou validade pode ser anulada ou nulificada, mas o ato 

permanecerá perfeitamente válido até que seja desconstituído por decisão 

judicial. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a legitimidade ativa 

da ação é do condômino interessado em desconstituir a assembléia, que 

deverá demandar, em nome próprio, contra o condomínio, por ser quem 

suportaria os efeitos de eventual sentença de procedência. A propósito, 

sobre o tema, João Batista Lopes ensina: "A invalidade das deliberações 

(casos de nulidade ou anulabilidade, e não de inexistência) deve ser 

pleiteada por ação constitutiva negativa intentada contra o condomínio 

representado pelo síndico. Não se trata de ação declaratória, já que a 

sentença não se limita a reconhecer a existência ou inexistência de uma 

relação jurídica, mas implica desconstituição de ato e, portanto, alteração 

no mundo jurídico. Legitimados ativos são todos os condôminos que 

tiverem interesse na anulação. (...) Legitimado passivo é condomínio, 

representado pelo síndico, como dito, sendo dispensável a citação dos 

demais condôminos, porquanto não há falar em litisconsórcio 

necessário."[4] A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça 

decidiu: "DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLÉIA GERAL. ANULAÇÃO. 

VÍCIO APONTADO. PROCURAÇÕES OUTORGADAS AO SÍNDICO. 

IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA. LEGITIMIDADE 

ATIVA DOS CONDÔMINOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. 

RATIFICAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE. 

ART. 1.296, CC. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em se tratando de anulação 

de assembleia geral de condomínio, por ter sido instalada como 

procurações sem reconhecimento de firma, inviável a pretendida 

ratificação após seu encerramento e somente depois da sentença 

proferida na competente ação judicial instaurada. II - Os condôminos têm 

legitimidade e interesse para pleitear a anulação de assembleia geral do 

condomínio, se irregularmente foram iniciados os trabalhos da reunião, 

sendo parte passiva legítima o condomínio, por ser ele o que vai sofrer os 

efeitos da sentença de procedência." (REsp 112.185/RJ, Rel. Ministro 

SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

12/05/1998, DJ 08/09/1998, p. 67) Analisando o caso concreto à luz 

desses ensinamentos, da doutrina e da jurisprudência, conclui-se que 

enquanto a assembléia realizada no dia 16/02/2018 não for anulada ou 

nulificada judicialmente, presumem-se válidas as suas deliberações, 

inclusive a exclusão da autora de participar do pleito eleitoral designado. 

Assim, caberia a qualquer condômino postular a anulação do ato 

(assembléia geral extraordinária) em nome próprio e não a URAMB. E nem 

se venha alegar tratar-se de terceira interessada, haja vista que trata-se 

de condomínio particular, de direito estritamente privado, não se 

evidenciando interesse de moradores do bairro na administração do 

condomínio. Além disso, o art. 18, do Código de Processo Civil, é explícito 

ao afastar tal possibilidade, ao disciplinar que "ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio...". Nesse sentido: LEGITIMIDADE ATIVA. 

SALVO NAS EXCEÇÕES QUE ALEI PREVÊ, A NINGUÉM É DADO PLEITEAR, 

EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO (ARTIGO 6°,CPC). PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO VEICULADA POR 

TERCEIRO QUE NÃO O TITULAR DO DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE 

ATIVA QUE LEVA À EXTINÇÃO DO FEITO (ART.267,VI,CPC). PROCESSO 

EXTINTO. (Apelação Cível Nº 599103280, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann). (grifei) Posto isto, 

resta claro a ilegitimidade da autora para figurar no pólo ativo da ação, 

devendo-se, assim, declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 285, VI, do CPC. Ex positis, uma vez reconhecida a 

ilegitimidade ativa da demandante, JULGO EXTINTO processo, com amparo 

no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o que estabelece o artigo 85, 

§ 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que a requerente faz jus ao beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, razão pela qual defiro o pedido nesta 

oportunidade. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 20 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Manual de Direito Processual Civil, trad. de 

Cândido Dinamarco, Forense, pág. 157. [2] Curso de Direito Processual 

Civil, Vol. I, 4a. ed., f. 60/61. [3] In Primeiras Linhas de Direito Processual 
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Civil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 171. [4] in Condomínio, 9ª ed., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006, págs. 127/187.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009589-17.2017.8.11.0003

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:

RAIMUNDO CLERTON CHAVES FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE ARAUJO PASSOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/05/2018 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.

Intimação 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)

 

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-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)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008651-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

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 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010430-12.2017.8.11.0003

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:

KAIRO RODRIGO CARLOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003539-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OQ CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004174-53.2017.8.11.0003

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:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado retro, diligenciei ao endereço indicado em datas e horários 

distintos, e ali estando procedi a CITACÃO do executado RAMIRO MURAD 

FILHO acerca da execução e de todo o conteúdo do mandado, 

entregando-lhe contra-fé da exordial, que aceitou, conforme assinatura 

exarada no anverso do mandado. Certifico, ainda, que segundo 

informação do Sr. Ramiro, a executada MARIA CRISTINA SAAD MURAD 

reside na Faz. Vitória, MT 100, Km 18, próximo a Usina Odebrecht 

Agroindustrial, Município de Alto Taquari-MT, restando, portanto, inexitosa 

a sua citação. É o que me cumpre certificar. PARA O CUMPRIMENTO DO 

MANDADO FORAM REALIZADOS ATOS COMPLEMENTARES E A PARTE 

INTERESSADA NÃO RECOLHEU O TOTAL DA DILIGENCIA PREVIAMENTE, 

SENDO ASSIM, HÁ DILIGENCIA A SER COMPLEMENTADA, QUANTIFICADA 

EM R$ 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS), DEVENDO O VALOR SER 

DEPOSITADO EM NOME DESTE OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A 

SER EMITIDA NO SITE DO TJMT, E POSTERIOR TRANFERÊNCIA PARA 

CONTA CORRENTE 14.262-X, AGÊNCIA 3037-6, BANCO DO BRASIL. 

ASSIM, REQUER SEJA A PARTE INTIMADA PARA EFETUAR O DEPÓSITO, 

CONFORME REGULAMENTAÇÃO. RONDONÓPOLIS/MT, 19 de dezembro 

de 2017. JOSEVAN MOREIRA MESQUITA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003568-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CREDI$NIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada aos autos, bem como, manifestar sobre a 

certidão Id. 12318513.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006907-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre a Exceção de pré-executividade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001448-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ENRIQUE MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, dias efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na Central de 

Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 

07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1009950-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei ao endereço 

mencionado em 15/03/2018 às 10h10min, e lá estando não foi possível 

citar e intimar E. DOS S. PINTO - ME (RODOFREIOS) tendo em vista que no 

local a empresa ali sediada, embora possua o mesmo nome fantasia da 

empresa requerida, ou seja RODOFREIOS a razão social atual diverge, 

sendo que atualmente a razão social é AUTO PEÇAS SHIGENAGA LTDA 

CNPJ 07.903.104/0003-17, conforme carimbo destacado no mandado. 

Nada mais. RONDONÓPOLIS/MT, 15 de março de 2018. JEAN FABIO 

RODRIGUES KONANZ Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009325-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

a contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009415-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS JULIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

a contestação e documento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000923-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE PAOLINELLI MARCOLLA JACQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

os Embargos a monitória e documentos.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001572-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENI BUENO FRICK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARIO TRINDADE (EMBARGADO)

 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que, se quiser, 

protocole estes embargos fisicamente, uma vez que os autos principais 

(cod.320120) fora autuado fisicamente, impossibilitando o recebimento 

desde pela via PJE. Determino o cancelamento da distribuição destes 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009667-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ALVES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003909-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001224-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MARQUES FRANCISCO OAB - SP300042 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VENDRAME (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001258-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRATES LTDA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003075-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ELIAS BATISTA REPOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

a contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001633-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1002839-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

a contestação e documentos

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001658-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SCHETTERT (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002680-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001408-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO BIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MAIA RATTI OAB - RO3280 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE LIMA NEVES (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000040-80.2017.8.11.0003

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:

THALES LUIZ NUNES QUEIROZ (RÉU)

LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000178-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001532-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VANZ (REQUERIDO)

VANZ & SILVA LTDA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005814-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA MONICA DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

AGDA MONICA DE OLIVEIRA (RÉU)

LAURA CRISTINA NEVES BISPO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO PRADELA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000148-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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GISLAINE VIEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

a contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001373-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

HILARIO JOAO DALSASSO (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001373-33.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, MARIA CORDI KLAUS, 

CARLOS ALBERTO KLAUS, EDUARDO CAMILOTTI, HILARIO JOAO 

DALSASSO. Vistos e examinados. A parte autora requereu a busca e 

apreensão dos veículos descritos na inicial. A requerida, por sua vez, 

atravessou petição informando que está em processo de recuperação 

judicial, e requereu o sobrestamento da medida. Diante de tais 

ocorrências, determino a intimação do Administrador Judicial da ré para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, informando, 

principalmente, acerca da essencialidade dos bens objeto da lide, bem 

como da inclusão do crédito originário do contrato que sustenta o pedido 

de busca e apreensão no processo de recuperação judicial. Com a 

juntada da manifestação, tornem-me imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002788-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN EDER DOS SANTOS ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA RODRIGUES OAB - MT18453/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000832-97.2018.8.11.0003

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:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

L C DOS SANTOS CURSOS - ME (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001266-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001375-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE GALDINA DA SILVA (RÉU)

ANTONIO PEREIRA FONTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001375-03.2018.8.11.0003 AUTOR: MARIA PAULA VIEIRA RÉU: 

ANTONIO PEREIRA FONTES, DORALICE GALDINA DA SILVA Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que esclareça a ação 

impetrada, haja vista a existência de contrato de compra e venda do bem 

imóvel demonstrando a propriedade da autora. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009429-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009429-89.2017.8.11.0003 AUTOR: JHONES FERREIRA DA SILVA 

TEIXEIRA RÉU: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414783 Nr: 10420-97.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, LUCHESI 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, EDUARDO 

FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT16154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, 

GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, 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.: 411002 Nr: 7087-40.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR-39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora, bem como providenciar o seu registro, bem como instruir, 

preparar e retirar a(s) Carta(s) Precatória(s). E em igual prazo 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.: 766637 Nr: 702-32.2015.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

EVENTOS LTDA, JOSE FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3.052-A, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o ofício de fls. 

123 e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópoli s - MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721487 Nr: 2510-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLAN NUNES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legar retirar a certidão de 

crédito, bem como o ofício de fls; 100, devendo para tanto providenciar o 

seu protesto e a inscrição do débito no rol de maus pagadores, 

recolhendo as despesas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824112 Nr: 4299-72.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON VINICIUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BRUNETTO - 

OAB:OAB/MT 20128, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, para 

determinar a exclusão do crédito indicado na exordial da lista de credores 

do processo de recuperação judicial dos impugnantes. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Face a existência de 

contraditório, condeno o impugnado ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$15.000,00, devidamente atualizados. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433974 Nr: 2640-38.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEZ E MATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6.269

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411974 Nr: 8095-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814817 Nr: 1147-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA., 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778543 Nr: 5583-52.2015.811.0003

 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 E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA PAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:OAB/MT 16864-A

 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 ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 e em igual prazo fornecer cópia das fls. 358/361e 400/401, para 

acompanhar o mandado de avaliação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783199 Nr: 7464-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFITO CAMINHÕES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES FARTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ARNALDO FRANCO DE ARAUJO, OAB/MT 13807, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 22/02/2018, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777114 Nr: 5092-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr.CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA , OAB/MT 14266-B, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 19/02/2018, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773196 Nr: 3652-14.2015.811.0003

 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: AMARAL JUNIOR CORRETOR DE SEGUROS LTDA ME, 

MARIA VALNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

ME, Danyely Batista da Silva , Sul América Cia de Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161403 SP, TAISE CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - 

OAB:MT/13.232

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3652-14.2015.811.0003

 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: AMARAL JUNIOR CORRETOR DE SEGUROS LTDA ME e 

MARIA VALNICE DE SOUZA

PARTE RÉ: MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME e Danyely 

Batista da Silva e Sul América Cia de Nacional de Seguros

 CITANDO(A, S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

100145240001-77.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 34.249,00

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: As autoras sofreram danos matérias em 

decorrência do acidente de trânsito ocorrido em data de 16/06/2014, com 

perda total do veiculo HONDA CIVIC LXS, DE PLACA, NTX 4297, ANO 

2010, o qual ainda constava garantia estendida. Os requeridos foram 

notificados para que assumissem integralmente o pagamento do veiculo 

sinistrado, porem se mantiveram inertes. Diante o exposto requer julgar 

totalmente procedente a presente demanda a fim de condenar 

solidariamente os requeridos; condenar os requeridos ao pagamento dos 

honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o 

montante da liquidação, e demais efeitos de sucumbências, bem como nas 

custas processuais.

DESPACHO: “Vistos e examinados. AMARAL JÚNIOR CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA e MARIA VALNICE DE SOUZA AMARAL ingressaram 

com a presente “AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR MORAL EM DECORRÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO PRATICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO” em face de MONTOVAN 

LOCADORA DE VEÍCULO LTDA, DANYELY BATISTA DA SILVA e SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, todas as partes devidamente 

qualificadas nos autos. Devidamente citada, a requerida SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou contestação, que já foi 

impugnada pelos autores. A requerida DANIELY BATISTA DA SILVA 

apresentou contestação às fls. 163ss, que também já foi impugnada. A 

requerida MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULO LTDA não foi encontrada 

para ser citada, tendo os autores pleiteado a sua citação por edital. 

DECIDO. 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. 215, item “b”. 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, 19 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 317 de 414



 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 a 

advogada Dra. REGIANE CAROLINE ROESLER, OAB/MT 23935/O, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 19/02/2018, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408364 Nr: 4061-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIO E CARNEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FIGUEIREDO MEI, MARCIA DOS SANTOS 

BONADIO MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR D MOURA - 

OAB:MT/5683, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - 

OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra, RAFAELY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA , OAB/MT 

18.562, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga desde o dia 26/02/2018, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 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: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOSE ERCILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, MAX 

SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, RICARDO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - OAB:OAB/SP 

95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VALDEIR DA 

SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Administrador Judicial, Dr. João de Souza Salles Junior 

OAB-MT 6.716 para, no prazo legal, manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 3353/3355, quanto ao pedido de designação de outras 

datas para a Assembleia Geral de Credores, considerando que na data 

aprazada (18/04/2018) os patronos da Recuperanda possuem outra AGC 

para se fazerem presente na comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 891412 Nr: 2326-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:368.438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446283 Nr: 1465-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITAO DA ROCHA, JOBER 

SEINDENFUS, ROMEU SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - 

OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1465-72.2011.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

EXECUTADO(A,S): NILTON MILITAO DA ROCHA e JOBER SEINDENFUS e 

ROMEU SEIDENFUS

CITANDO(A,S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, brasileiro, casado, agricultor, 

portador do CPF n° 459.468.921-34.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/02/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.002.703,86

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 (três) 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.

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados, pela quantia 

líquida, certa e exigível no valor de R$ 1.002.703,86. O executado não 

cumpriu com sua obrigação e não apresentaram razões que justificassem 

seu inadimplemento. Requer assim o exequente, a citação do executado 

para o pagamento do débito.

ADVERTÊNCIA: Fica ainda advertido o executado de que, 

INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO (arts. 914 e 

920, CPC de 2015), fluirá o prazo de l5 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS DO DEVEDOR.

 Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária digitei.
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 Rondonópolis - MT, 19 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700672 Nr: 8644-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): SIDNEY FERREIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8644-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): SIDNEY FERREIRA DE PINHO

INTIMANDO(A, S): SIDNEY FERREIRA DE PINHO, brasileiro, solteiro, inscrito 

no CPF/MF sob o n° 112.089.291-00.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/09/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 27.896,83

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo legal, contados da expiração do prazo 

deste edital, para manifestar o que entender de direito.

BEM(S) PENHORADO(S): R$ 1.093,69 (hum mil e noventa e três reais e 

sessenta e nove centavos). Das suas contas bancarias através do 

sistema Bacenjud.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária digitei.

 Rondonópolis - MT, 19 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724739 Nr: 5711-43.2013.811.0003

 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: SANDRO DE MOURA SEBASTIÃO, DALTON DOMINGOS 

DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT13842A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. LUCAS BRAGUIM PINA, OAB/MT 23358/O, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 02/03/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448320 Nr: 3499-20.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ILSON JOSÉ GALDINO, OAB/MT 11554, para no prazo de 03 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga 

desde o dia 07/03/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405696 Nr: 1404-22.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA LIMA, ANDREIA PINHEIRO, ROBIE 

BITENCOURT IANHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra, ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO, OAB/MT 18711, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 06/03/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 330433 Nr: 1954-56.2004.811.0003

 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: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA FAGUNDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, LUIZ CARLOS RIBEIRO - OAB:755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra, CARMELI SCHIAVON, OAB/MT 11621-B, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 05/03/2018, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 770817 Nr: 2541-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S. A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11582/ES

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446142 Nr: 1324-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSE 

DE SOUZA PESERICO, ESPÓLIO DE EVALDO JOAO PESERICO, MIRNA 

ANA REBELATTO PESERICO, MARIANI PESERICO SANTOS, FLAVIANI 

SOUZA PESERICO CERUTTI, ADEMAR OLÍMPIO SOUZA PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB:9834, HILARIO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:2492-B, MÕNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondências de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450150 Nr: 5330-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTAGIL CONTABILIDADE LTDA ME, BRUNO 

HENRIQUE DOS SANTOS, ANDERSON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondências de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807026 Nr: 17035-59.2015.811.0003

 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: WANDERSON BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, ACE SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondências de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 391940 Nr: 5515-83.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOUZA SIQUEIRA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELHA RAINHA INDUSTRIA & COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maisa Ribeiro de Souza 

Lemos - OAB:21037/GO

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca do retorno da 

carta precatória em folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808820 Nr: 17594-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO J. BENEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca do retorno da 

carta precatória em folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408055 Nr: 3740-96.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, GRADIENTE ELETRÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o pagamento de valores pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743810 Nr: 4267-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o pagamento de valores pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801671 Nr: 15056-62.2015.811.0003

 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: KAIO MATOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o pagamento de valores pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819727 Nr: 2813-52.2016.811.0003

 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: SUERLAINE DOS REIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o pagamento de valores pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729720 Nr: 10368-28.2013.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT/13.714

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879123 Nr: 9937-52.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA IPE S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERNANDES SILVA 

JUNIOR - OAB:09117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

parcialmente negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro 

que o conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769233 Nr: 1796-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADO NETO, 

GILIANE SALMAZZI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

parcialmente negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro 

que o conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711834 Nr: 6865-33.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BISPO EPP, EDSON BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/MT, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar dando regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender pertinente, 

considerando as informações do INFOJUD anexadas em fls. 268/274.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812616 Nr: 367-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SIQUIERI, ADALBERTO BENTO DE 

SOUZA

 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:

 Vistos e examinados.

Compulsando os autos verifico que, às fls.88, o exequente informou que o 

acordo de fls.89 foi devidamente quitado, pugnando, outrossim, pela 

extinção do feito.

Pois bem, com fulcro no art.487, "b", e 924, II, do CPC, homologo o acordo 

de fls.89 e declaro extinto o processo com resolução do mérito.

Custas como acordado.

Intime-se.

Após o cumprimento de todas as formalidades de praxe e eventuais 

baixas, arquive-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.: 718450 Nr: 13913-43.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEAN MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:13.965/MT

 Vistos e examinados.

Considerando o teor da petição de fls.341, onde consta que o executado 

quitou a dívida junto à exequente, deixando apenas de liquidar os 

honorários sucumbenciais, assim com fulcro no art.924, II, do CPC, declaro 

a extinção da presente execução com relação a exequente 

“COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO E ASSOCIADOS DO SUL 

DO MATO GROSSO”.

Prossegue-se o feito apenas para a execução dos honorários 

sucumbenciais, devendo para tanto, constar DUILO PIATO JUNIOR no polo 

ativo da ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 806475 Nr: 16831-15.2015.811.0003

 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: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, ANGELITA RIBEIRO 

OURIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGORA COMUNICAÇÕES LTDA, JESSICA 

ESTELLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO WEIGERT DUARTE - 

OAB:14420/MT, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, 

OAB/MT6209/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga desde o dia 05/03/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 705974 Nr: 652-11.2012.811.0003

 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: MARILZA DE BRITO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Secundino Hipolito 

Neto - OAB:8883

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. DUILIO PIATO JUNIOR, OAB/MT 3719, para no prazo de 03 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga 

desde o dia 06/03/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825545 Nr: 4852-22.2016.811.0003

 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: ROSELI DINIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 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: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS, OAB/MT 

15527/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga desde o dia 06/03/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 887554 Nr: 820-03.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->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/MT10257, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794368 Nr: 12084-22.2015.811.0003

 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: VALDIVIA FERREIRA GUATURA AMORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL ESTILO S/A, BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. STAEL MARIA DA SILVA, OAB/MT 9282, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709724 Nr: 4662-98.2012.811.0003

 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: FRANCISCO ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - OAB:17.736, OCTAVIANO 

BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448/SP

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ALAN SALVIANO DOS SANTOS, OAB/MT 12851-B, 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.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 297617 Nr: 346-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA PEREIRA ALVES, POLLIANA PEREIRA ALVES, 
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POLLICARDO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 14.573, 

MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT, SILVIO LUIZ DE MOURA 

LEITE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13.965-O

 Certifico é que, nesta data, afixei o Edital de venda judicial no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 872166 Nr: 7340-13.2017.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRBN, ASBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, dr. Márcio dos Santos OAB-MT 

16.870, da sentença proferida nos autos, cuja parte final segue transcrita: 

" de fls. 120, com o seguinte conteúdo: "ISTO POSTO, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido por J. R. B. N. neste ato representado por seu genitor Sr. 

Alex Sandre Bezerra Leite, através de advogado regularmente constituído, 

impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na 

disponibilização de integral tratamento de saúde e especializado ao 

paciente em tela, enquanto perdurar a necessidade, mediante 

apresentação de receituário médico atualizado que indique a permanência 

da necessidade de tal medicação a cada 06 (seis) meses que, por ora, 

corresponde ao uso do medicamento CICLOSPORINA 50MG 2 caixas/mês 

ao mesmo, tendo em vista o diagnóstico de NEFROPATIA, sob pena de 

bloqueio de verbas Públicas. Deixo de condenar os Réus nas custas, por 

serem isentos na forma da lei. Condeno, os requeridos, ao pagamento de 

honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ou 

seja, R$ 664,40 (seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta 

centavos), atento à disciplina do art. 85, § 2º e § 3º, do Código de 

Processo Civil. Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e 

cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 873600 Nr: 7873-69.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA DE PAULA - 

OAB:OAB/MS 15.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada da parte autora Dra. Vanda Aparecida de Paula - OAB/MS 

15.467, do despacho a seguir trascrito: "Visto. Considerando que 

PARTICIPAREI do XXII FONAJUV em VITÓRIA/ES a realizar-se nos dias 22 

e 23 deste mês, tenho que a audiência neste feito restu prejudicada razão 

pela qual a REDESIGNO para o dia 18 de ABRIL deste ano, às 13:30horas. 

IMEDIATAMENTE, promova-se o necessário para que, havendo alguém 

intimado para a data CANCELADA seja cientificado a tempo de evitar 

contratempos. No mais, INTIME-SE para a data vindoura."

7ª VARA CÍVEL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 864704 Nr: 4814-73.2017.811.0003

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL PEREIRA DE FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 Intimação da defesa do indiciado acerca da audiência preliminar 

designada para o dia 22/05/2018, às 13 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 859014 Nr: 2862-59.2017.811.0003

 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: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO GOMES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20589

 S E N T E N Ç A

1. Relatório.

Trata-se de termo circunstanciado pela prática, em tese, do delito tipificado 

nos artigos 129 e 147 do Código Penal, consiste em lesão corporal e 

ameaça . Em audiência, o autor do fato manifestou favorável a proposta 

de transação penal apresentada pelo Ministério Público. Houve o 

cumprimento da condição imposta em sede de transação penal, fl. 26/30. É 

o relatório.

 2. Fundamentação.

2.1. Do cumprimento da transação penal.

 Analisando os autos, atesto que o autor do fato cumpriu integralmente a 

transação penal ofertada, conforme fl. 26/30.

 Nesta perspectiva, uma vez comprovado o cumprimento integral da 

transação penal proposta ao autor do fato – que no caso ora em tela 

consubstanciou-se na juntada aos autos do comprovante do pagamento 

da parcela única referente ao valor da multa – torna-se imprescindível o 

dever de se declarar a extinção da punibilidade deste, visto que a 

pretensão punitiva do Estado encerra-se com o integral cumprimento da 

pena imposta ao acusado.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Sergio Augusto 

Gomes dos Anjos, em virtude do cumprimento da transação penal, em 

conformidade ao disposto no art. 76 da Lei 9.099/95.

Intimem-se o autor do fato.

Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o benefício, no prazo de cinco anos.

Sem condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004112-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. M. D. M. (RÉU)

 

Processo n.º 1004112-47.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 22.05.2018, às 14h40min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 
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quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de novembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1004542-96.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que M.L.Q. move contra Maria Elena Liotério Queiroz, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de MARIA ELENA LIOTÉRIO QUEIROZ (qualificada 

nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. 

Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, M.L.Q. 14. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Eu, MBV, digitei.

 

AUTOS Nº 1002142-12.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que B.D. move contra Maria Elena Liotério Queiroz, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de Vanessa de Amorim Pessoa(qualificada nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, B.D.F. 14. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Eu, MBV, digitei.

 

AUTOS Nº 1002287-68.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que G.L.A move contra Albertina Lima de Almeida, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de Albertina Lima de Almeida (qualificada nos autos), 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curador 

da parte interditada a parte requerente, G.L.A. 14. Em atenção ao disposto 

no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, 

inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se." Eu, 

MBV, digitei.

AUTOS Nº 1004985-47.2016.8.11.0003 - TUTELA E CURATELA. Parte 

Autora: A. M. P. do R. Parte Requerida: LIONICIO ALVES DE SOUZA. O 

Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que A. M. P. do R. move 

contra LIONICIO ALVES DE SOUZA, sendo decretada a interdição deste 

conforme se vê da sentença seguinte: "...12. Ante o exposto e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 

487, I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de LIONICIO 

ALVES DE SOUSA (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, A. M. P. DO R. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 

755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

22 de agosto de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS -Juiz de Direito. Eu, G. 

E. S. M, Técnica Judiciária, digitei.

AUTOS Nº 1004978-55.2016.8.11.0003 - TUTELA E CURATELA. Parte 

Autora: A. M. P. do R. Parte Requerida: FABIO NUNES LIMA. O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que A. M. P. do R. move 

contra FABIO NUNES LIMA, sendo decretada a interdição deste conforme 

se vê da sentença seguinte: "... 12. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, I, do 

Codex Processual Civil, para decretar a interdição de FÁBIO NUNES DE 

LIMA (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, 

do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do 

Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte 

requerente, A. M. P. DO R. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito" - . 

Eu, G. E. S. M, Técnica Judiciária, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Edital

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS N.º 18160-62.2015.811.0003 CI 

810807

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária

PARTE REQUERENTE: NEIDE ROSA OLIVEIRA REBONATO

PARTE REQUERIDA: EDNEIDE MARIA DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

SENTENÇA: Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de submeter E. M. de O. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por N. R. O. R., a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, ELISANGELA DE ALMEIDA 

SALOMÃO LIMA, AUXILIAR JUDICIÁRIO, digitei. Rondonópolis - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO. impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

designar data para a coleta de material genético para o dia 18/07/2018, às 

10h00min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759836 Nr: 13268-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS, DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA R. SENTENÇA A SEGUIR 

TRANSCRITA: Posto Isso, satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar a executada ao pagamento de multa, ante a 

ausência de demonstração de efetivo descumprimento da ordem após a 

citação. Sem custas e honorários, por serem as partes beneficiárias da 

Assistência Judiciária Gratuita. Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749069 Nr: 7294-29.2014.811.0003

 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: ERB, EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA, para apresentação de memoriais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que haverá de se manifestar 

acerca da resposta do ofício, nos termos da decisão de fl. 222v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 816126 Nr: 1593-19.2016.811.0003

 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: RPAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN, GLN, CNH, MSDQN, ECDN, KU, 

SANDL, SNB, SMNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452/MT, PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que, querendo, se manifestem sobre a 

cotestação por negativa geral apresentada às fls. 146/147. CERTIFICO, 

que as partes Silvana Aparecida Nunes de Lima (fl. 127)e Selma Nunes 

Baçan (fl. 125)regularizaram as devidas representações processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738538 Nr: 1050-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASVDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RUZA DAL BO - 

OAB:OAB/MT 11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestação no prazo de cinco 

dias, sobre os laudos apresentandos, conforme decisão de fl. 203.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010508-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA CARLOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010508-06.2017.8.11.0003 Vistos etc., I - Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada no ID 11842764. 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 L. A. C. 

dos S., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 
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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 14 

de junho de 2018 às 16h30min. 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). VII - Sem prejuízo, intime-se a parte 

autora para colacionar ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de 

seus documentos pessoais, eis que se trata de documento indispensável 

à propositura do feito (art. 320, do CPC). Intimem-se todos. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000411-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIZA PANES DO REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENY MORAES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000411-44.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Modificação de Curador c/c Pedido de Tutela Antecipada Provisória de 

Urgência’ ajuizada Ana Mariza Panes do Rêgo, na condição de 

representante legal da Fundação Lar Cristão, em desfavor de Rosileny 

Moraes Rocha, ambas devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. Recebida a inicial, nomeou-se a Sra. 

Ana Mariza Panes do Rego curadora provisória do interditado Jadson 

Moraes Rocha, bem como se determinou a realização de estudo social e a 

citação da requerida (ID 4672933). Estudo psicológico encartado aos 

autos (ID nº 5913982). Devidamente citada (ID nº 6863889), a requerida 

deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação (ID nº 

10816506). A autora postulou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº. 

11067711). Em manifestação, a representante do Ministério Público opinou 

pelo acolhimento integral do pleito exordial (ID nº 12245414). Relatei o 

essencial. Decido. O processo encontra-se maduro para julgamento, 

incidindo na hipótese prevista no art. 355, inciso I do CPC, sendo 

desnecessária dilação probatória, porquanto nos autos encontram-se os 

subsídios necessários ao deslinde da demanda, assim, passo ao 

julgamento antecipado do mérito. Com efeito, é cediço que a ação de 

interdição e ação de substituição de curador do interditado tem por 

finalidade a proteção da pessoa e dos bens do curatelado que, em razão 

de relativa incapacidade, inviável o exercício por si dos atos da vida civil, 

além do mais, o interdito não pode permanecer sem representação ou 

representado por pessoa desprovida dos atributos necessários para o 

exercício do encargo, o que lhe impede/dificulta, inclusive, de auferir seu 

benefício previdenciário, assim, impõe-se a designação judicial de pessoa 

idônea para exercer o encargo de curador, sob compromisso, 

garantindo-lhe representação nos atos da vida civil quando necessário. 

No caso vertente o pedido de modificação de curador se fundou no fato 

de que atualmente o senhor Jadson encontra-se sob os cuidados da 

instituição Fundação Lar Cristão, cuja presidente atual é a Sra. Ana 

Mariza. A assertiva trazida pela autora na exordial restou devidamente 

confirmada pelo estudo psicológico encartado aos autos, ao passo que, o 

referido laudo foi conclusivo ao indicar os benefícios ao interditado com a 

nomeação da Sra. Ana Mariza Panês do Rego como representante legal 

do interditado, na qualidade de curadora compromissada. De mais a mais, 

imperiosa a necessidade de regularização da situação fática que ora paira 

sobre a vida do interditado, notadamente diante de seu patente estado de 

incapacidade relativa, necessitando de amparo para realizar suas 

atividades cotidianas, bem como da devida representação para prática de 

determinados atos inerentes à vida civil. A propósito: “SUBSTITUIÇÃO DE 

CURADOR A INCAPAZ - POSSIBILIDADE - MELHOR INTERESSE DO 

CURATELADO. - O pedido de substituição de curador, tem por escopo a 

proteção da pessoa e dos bens do próprio que, em razão de provisória ou 

plena incapacidade, se torna incapacitado para os atos da vida civil. - 

Considerando que o interesse do interditado deve prevalecer, e havendo 

recomendação, pelos estudos sociais, no sentido de mudança da curatela 

para o bem estar do curatelado, impõe-se a confirmação da sentença. - 

Recurso não provido.” (TJ-MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de 

Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL). Diante 

disso, deve o Juízo adotar todas as cautelas para assegurar a devida 

proteção à pessoa relativamente incapaz, sendo certo que a nomeação de 

curadora ao mesmo em substituição ao curador anteriormente nomeado irá 

garantir-lhe a existência de pessoa apta de fato e legalmente para 

representá-la nos atos da vida civil sempre que necessário. Outrossim, 

levando em conta a sistemática introduzida ao ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde restou 

expressamente consignado a impossibilidade de interferência do curador 

em questões relacionadas ao direito da personalidade do relativamente 

incapaz, sendo que em nenhum caso a deficiência afetará a plena 

capacidade da pessoa, conforme inteligência do art. 6º da Lei 

13.146/2015, há de se impor limites à curatela exercida em relação ao Sr. 

Jadson Moraes Rocha. Doravante, no caso vertente as condições 

apresentadas pela requerente, bem como o teor do estudo realizado pela 

equipe multidisciplinar do Juízo revelam que de fato o curatelado Jadson, 

ante seu estado de saúde, necessita de auxilio de curador para a prática 

de alguns atos no seu cotidiano. Nesta senda, o relativamente incapaz, já 

interditado em procedimento judicial anterior, se enquadra no quanto 

disposto no art. 84, §1º do citado Estatuto, ‘litteris’: “Art. 84. A pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º Quando 

necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, 

conforme a lei.” A título de argumentação o art. 1.775 do Código Civil traz 

rol de preferência legal para a nomeação de curador ao interditado, sendo 

certo que a requerente se enquadra no quanto recomendado pela 

legislação civil em vigor, conforme inteligência do art. 1.775, §3º do CC. 

Doravante, considerando as atuais alterações efetivadas no Código Civil 

Brasileiro modificando conceitos e normas concernentes ao estado de 

capacidade da pessoa, bem como os limites da curatela, necessário se 

faz a delimitação expressa sobre quais aspectos devem recair o 

respectivo encargo. Diante disso, a teor do quanto disposto no art. 755 do 

CPC ao nomear curador ao interdito deverá o julgador considerar o 

desenvolvimento mental do mesmo, bem como suas características 

pessoais, com fins a limitar a atuação do representante legal do 

relativamente incapaz. Dos documentos constantes dos autos 

depreende-se que o desenvolvimento mental do interditado é 

comprometido desde longa data, tendo motivado a sua interdição no ano 

de 2005, consoante cópia do termo de curatela encartado junto ao ID nº 

4645474, somado a isso, tal condição persiste, haja vista o teor do estudo 

realizado pela equipe do Juízo. Por conseguinte, a fim de delimitar a 

curatela, necessário se faz sopesar as potencialidades e habilidades do 

curatelado e ao que consta do referido estudo social, o relativamente 

incapaz possui baixa compreensão acerca das atividades desenvolvidas 

na sua rotina diária, devendo estar sempre acompanhado para o exercício 

de qualquer atividade fora de sua residência. De mais a mais, a 

modificação da curatela destinada ao Sr. Jadson Moraes Rocha 

apresenta-se como meio de garantir-lhe proteção, nos moldes 

estabelecidos pelo art. 84, §3º da Lei 13.146/2015. De toda sorte, há de se 

considerar o quanto estipulado pelo art. 85 do citado diploma legal, litteris: 

“Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial. § 1º A definição da curatela não 

alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela 
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constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.” 

Posto isso, considerando-se os fatos alegados, e a necessidade de 

amparar o interditado Jadson Moraes Rocha material e socialmente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para nomear curadora ao aludido 

incapaz ANA MARIZA PANES DO REGO em substituição à antiga curadora 

ROSILENY MORAES ROCHA, observando-se os limites da curatela adiante 

estabelecidos, ficando a referida curadora 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. Via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I do CPC, devendo a 

presente sentença ser registrada em livro próprio, conforme determina o 

artigo 93 da Lei n.º 6.015/1973. O termo de curatela deverá constar 

expressamente os limites no concernente à representatividade atribuída à 

curadora relativamente aos atos da vida civil do curatelado, limitando-se 

aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 

85 da Lei 13.146/2015), podendo a curadora representar o interditado 

somente perante órgãos da administração pública direta e indireta, 

especialmente para fins previdenciários, instituições financeiras, 

procedimentos judiciais e para fins médicos e hospitalares. Intime-se a 

curadora ora nomeada para fins e prazo do art. 759 do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de março de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000340-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYTA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000340-42.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por R. F. 

da S., em desfavor de M. S. P., ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Relata a autora que a interditanda é sua filha, sendo que a mesma 

encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir retardo mental grave, mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 4667365, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora à interditanda, a Senhora R. F. da S. 

Estudo social encartado aos autos (ID nº 5008676 e 5514471). Em sede 

de audiência de entrevista designada por este juízo, restou prejudicada a 

oitiva da interditanda, ante a dificuldade na comunicação, ocasião em que 

nomeou-se curador especial à mesma, caso não fosse ofertada defesa 

(ID nº 8821892). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10393390 e da autora no ID nº. 11308955. Em parecer, a representante do 

Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 

12245565). É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu 

intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “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, ainda que haja a necessidade de 

adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão 

apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social realizado 

com a interditanda evidencia que esta possui restrições para atividades da 

vida diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, o que se 

presume, também, da impossibilidade de comunicação da requerida em 

sede de audiência de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, 

declaração de incapacidade civil, não só porque não mais remanescem 

tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade 

relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há 

nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com 

fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter M. S. P. à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser 

exercida por R. F. da S., a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertidos de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 20 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010258-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. AOTORY DA SILVA 

SOUZA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008975-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. HELDER MASSAAKI 

KANAMARU, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICK VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004223-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1004223-94.2017.811.0003. VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de restabelecimento de auxílio doença por acidente de 

trabalho convertido em aposentadoria por invalidez acidentária com pedido 

de tutela de urgência ou sucessivamente auxílio acidente promovida por 

MARIA EDNA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS. Vendo a necessidade da prova pericial, defiro-a, 

nomeando como perito médico do Juízo 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 a autora à avaliação médica emitindo-se o 

competente laudo médico. Embora a autora seja beneficiária 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 a requerente 

é beneficiária 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004751-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n° 1004751-65.2016.811.0003 VISTO. Intime-se o autor para 

informar, no prazo de 10 (dez) dias, se a aposentadoria por invalidez por 

acidente do trabalho já foi implantada. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 16 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010305-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1010305-44.2017.8.11.0003 VISTO. JEAN CARLOS 

SANTOS impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato 

do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito 

líquido e certo, já que referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a 

emissão do licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de 

multas de trânsito que são insubsistentes. Aduz o impetrante que é 

proprietário do veículo marca\modelo Chevrolet Classic, ano\modelo 

2012/2012, placa NTX-1163, cor branca, e que ao retirar as guias para 

recolhimento das taxas e impostos para renovação do licenciamento do 

veículo pelo site da SEFAZ, constatou a existência de diversas 

Notificações de Infrações de Trânsito. Alega que ao tomar conhecimento 

de tais multas, protocolou Recursos Administrativos perante os órgãos 

autuadores, solicitando a anulação e prévia suspensão das multas, até o 

julgamento final; porém, as multas não foram suspensas, pelo que o 

impetrado não procedeu à entrega do CRLV, muito embora o 

licenciamento, seguro obrigatório e IPVA já tenham sido pagos. Assim, 

requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade 

impetrada efetue o imediato licenciamento do veículo. Determinou-se a 

intimação do impetrante para emendar a petição inicial, indicando o 

endereço do impetrado (Id. 11181392). O impetrante apresentou emenda à 

inicial, indicando que o impetrado, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Arnon Osny, pode ser 

citado no endereço da 2ª CIRETRAN – RONDONÓPOLIS, localizada na Rua 

treze de maio, Nº 1548, bairro Jardim Mato Grosso, Rondonópolis, Mato 

Grosso, CEP 78740-373 (Id. 11207986). Facultou-se ao impetrante novo 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, a fim de retificar 

o polo passivo da demanda de acordo com o local/endereço indicado para 

notificação, bem como juntar aos autos o histórico dos autos de infrações 

em debate e o extrato do DETRAN com histórico de AR, sob pena de 

indeferimento da inicial, consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC (Id. 11312370). É o relatório. Decido. No caso dos autos, 

determinou-se a emenda da inicial nos termos dos artigos 320 e 321 do 

CPC, pois a exordial não estava instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (histórico dos autos de infrações em 
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debate e o extrato do DETRAN com histórico de AR), bem como 

apresentava inconsistência quanto ao polo passivo (Id. 11312370). 

Intimado, o impetrante deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de Id. 12001024. Assim, não tendo o 

impetrante cumprido as diligências determinadas, impõe-se o indeferimento 

da petição inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC. 

Com essas considerações, julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, IV, todos do CPC. Sem 

custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por se tratar de 

sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está 

sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da 

Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 16 de março de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002581-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GERONIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1002581-86.2017.811.0003. VISTO. Trata-se de ação 

ordinária para concessão de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria 

por invalidez e antecipação de tutela promovida por ROSA GERÔNIMA DE 

JESUS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS. Vendo a necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando como 

perito médico do Juízo 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 a autora à avaliação médica emitindo-se o competente laudo 

médico. Embora a autora seja beneficiária 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 a requerente é beneficiária 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009980-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1009980-69.2017.8.11.0003 VISTO. MARIA NERES DA 

SILVA ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário por 

incapacidade em face do IMPRO – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT, aduzindo, em síntese, que é portadora de neoplasia 

maligna (Câncer de mama), e foi submetida a quadrantectomia e 

esvaziamento axilar esquerdo (CID 10 – C50); e que, por esta razão, se 

encontra total e permanentemente incapacitada para realizar suas 

atividades habituais, qual seja, zeladora de unidade escolar. Alega que, 

em 04/09/2017, requereu a concessão de benefício por incapacidade, o 

qual foi indeferido, sob o argumento de que o caso impõe apenas 

necessidade de readaptação profissional por 180 dias, o que não foi feito. 

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que 

o requerido implante o benefício de auxílio doença ou outro benefício 

compatível. Intimada, a autora requereu a emenda a inicial para incluir o 

Município no polo passivo, bem como para esclarecer que o pedido de 

tutela provisória de urgência refere-se a concessão de auxílio doença ou 

outro benefício compatível. É o relatório. Decido. De acordo com o Código 

de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300). A autora sustenta 

que se encontra incapacitada para as suas atividades laborativas, 

pleiteando, assim, a concessão de auxílio doença. Na hipótese, extrai dos 

autos que a autora requereu administrativamente a concessão de 

benefício por incapacidade, tendo sido submetida a perícia médica pelo 

Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM, na qual 

foi deliberado que a autora necessita de reabilitação profissional por 180 

dias, a partir do dia 04/09/2017 (fls. 19 do PDF). Consta, ainda, nos autos, 

atestado médico, datado de novembro de 2017, que afirma que a 

demandante apresenta limitação funcional definitiva de membro superior 

esquerdo e não deve ser submetida a sobrecarga ou esforço repetitivo 

por risco de linfedema irreversível, encontrando-se impossibilitada de 

realizar suas atividades diárias e laborais em caráter total e permanente 

(fls. 20 do PDF). Pois bem. Sobre a matéria, a Lei nº 4.614/2005 que 

dispõe sobe a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Rondonópolis-MT estabelece que o auxílio doença será 

devido ao segurado em atividade que ficar incapacitado para o exercício 

da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por um período 

superior a 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a última 

remuneração de contribuição previdenciária do segurado (art.17). Como 

se vê, faz jus ao auxílio doença o servidor em gozo de licença para 

tratamento de saúde, que ficar incapacitado para o exercício da função 

por um período de 30 consecutivos. No caso, não há nenhuma informação 

nos autos que a autora se encontra afastada para tratamento de saúde, 

ou que esteve afastada nos últimos seis meses, após a realização da 

perícia pelo DESOPEM (12/09/2017). Não se questiona que a autora é 

portadora de neoplasia de mama e que continua fazendo o controle 

periódico da doença, como se verifica das tomografias juntadas aos 

autos. Entretanto, para concessão do auxílio doença necessário se faz 

que a demandante esteja incapacitada para exercer sua função por um 

período superior a 30 dias, o que não restou demonstrado no feito, pelo 

menos nesta fase inicial. Embora o atestado médico de fls. 20 ateste que a 

requerente se encontra impossibilitada de realizar suas atividades 

laborais, além de se tratar de prova produzida unilateralmente, não há nos 

autos informação quanto ao processo de reabilitação, se foi concluído, 

muito menos se a autora continua exercendo a função de zeladora. Por 

esta razão, seria muito temerário, nesta fase inicial, conceder a tutela 

almejada. Em que pese a tomografia do tórax de fls. 27/28 apontar o 

aparecimento de linfonodomegalia para-aórtica anterior à esquerda, por si 

só, não comprova a incapacidade da autora para as atividades laborais. 

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece acolhida, uma vez 

que não restaram preenchidos os requisitos legais para a sua concessão. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo 

de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Proceda-se a inclusão no polo 

passivo do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CITEM-SE os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo legal. Cientifiquem-se os 

demandados que, não sendo contestada a ação, serão considerados 

revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à 
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parte autora. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 16 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004544-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002810-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO REIS COSTA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005338-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO YOSIMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000827-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENY LIMA ALVES CIRINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

VISTO. SILBENY LIMA ALVES CIRINO ajuizou mandado de segurança com 

pedido liminar contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

aduzindo, em síntese, que concorreu ao concurso público Municipal do 

edital n. 001/2015-PMR/SEMED para o cargo de professora do ensino 

fundamental/ciências e foi aprovada em 5° (quinto) lugar – onde estavam 

dispostas 07 (sete) vagas para o respectivo cargo. Afirma que o prazo de 

validade do concurso em questão está próximo de expirar e a prefeitura 

municipal não pretende prorrogar o prazo para nomeação no concurso. 

Assim, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade 

impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da impetrante no 

cargo de professora para o qual foi aprovada em 5º lugar. É o relatório. 

Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de 

acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. No caso, os documentos juntados nos autos demonstram que a 

impetrante foi classificada na 6ª colocação para o cargo de Professor do 

Ensino Fundamental/Ciências (fls. 45 do PDF), sendo que o edital regente 

do concurso (Edital n. 001/2015-PMR/SEMED) estipulava o número de 9 

(nove) vagas (Anexo II do Edital – fls. 36 do PDF). Ao anunciar no edital a 

quantidade de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a precisa 

extensão das suas necessidades, em correspondência com a capacidade 

da sua receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe 

dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 

1º, I, da Constituição Federal. Desse modo, certamente o edital vincula o 

ente público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva 

de que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a 

administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da 

nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do 

numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando 

a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 

001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de 

Educação (item 19.5 – fls. 33 do PDF). Ressalta-se que a homologação do 

concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3651, em 16 de 

fevereiro de 2016 e como inexiste informação de que o certame foi 

prorrogado, a validade se expirou em 16 de fevereiro de 2018. Referida 

situação implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez 

que a impetrante foi aprovada e classificada dentro do número de vagas 

prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido nomeada 
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para o cargo para o qual concorreu. Anoto que, de acordo com os 

Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos candidatos melhores 

classificados para formação de litisconsórcio passivo. Nesse sentido, 

transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 

DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. 

DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA 

VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No pertinente ao art. 47 do 

CPC, esta corte superior já consolidou o entendimento de que é 

prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação 

aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas 

expectativa de direito à nomeação. (...) 8. Expirado o prazo de validade do 

certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a 

nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao 

impetrar mandado de segurança em tempo hábil. 9. O agravante não 

trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão 

impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 10. 

Agravo regimental do estado de Goiás desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 

151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). Com essas considerações e, com 

fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de 

segurança pretendida, para determinar que a autoridade impetrada 

proceda à imediata convocação e nomeação da impetrante SILBENY LIMA 

ALVES CIRINO, no cargo de Professor do Ensino Fundamental/Ciências 

para o qual foi aprovada em 6ª (sexto) lugar no concurso referente ao 

edital nº 001/2015-PMR/SEMED (fls. 45 do PDF). Expeça-se o respectivo 

mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da 

presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei 

nº 12.016/09, art. 7º, I). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou 

não informações, manifeste o representante do Ministério Público, no 

prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos 

remetidos à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis,19 de março 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789662 Nr: 10108-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, 

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA, TERESINHA DA COSTA BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA, CNPJ: 05420722000119, Inscrição Estadual: 132660717 e 

atualmente em local incerto e não sabido TERESINHA DA COSTA 

BARAVELLI, Cpf: 06971711831, 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: 17/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, FABIANA SARTOR DE 

OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2501/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 32.260,11

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792507 Nr: 11310-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA ME, CELI DE 

FATIMA LOPES MAIDANA

 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): CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA ME, 

CNPJ: 32971848000154 e atualmente em local incerto e não sabido CELI 

DE FATIMA LOPES MAIDANA, Cpf: 18145612187, Rg: 175325, Filiação: 

Sebastiana Martins Lopes e Francisco Vicente Lopes, data de nascimento: 

02/02/1961, natural de Ivolandia-GO, casado(a), do lar. 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: 06/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CELI DE 

FATIMA LOPES MAIDANA ME e CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3374/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 128.453,50

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 442598 Nr: 11266-46.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZINETE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT, 

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ 

CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:1635550

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, 

representando o polo ativo, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição de fls. 266/267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811300 Nr: 18346-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 
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OAB:8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe 

de R$ 3.548,64 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

quatro centavos), a fim de garantir o cumprimento da requisição 

judicial.Dê-se ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por 

meio de remessa dos autos.Decorrido o prazo sem a interposição de 

recurso em face desta decisão, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 302431 Nr: 4870-97.2003.811.0003

 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: PAMELA MICHELA COSTA FERREIRA, PABLO MICHEL 

COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe 

de R$ 10.263,55 (dez mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e 

cinco centavos), a fim de garantir o cumprimento da requisição 

judicial.Dê-se ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por 

meio de remessa dos autos.Decorrido o prazo sem a interposição de 

recurso em face desta decisão, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784345 Nr: 7898-53.2015.811.0003

 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): PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762/A, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de PERCIVAL SANTOS MUNIZ.Consequentemente, 

após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para o Cartório de Registro de 

Imóveis de Rondonópolis/MT para que promova a baixa da respectiva 

averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrículas nº 20.191, 

20.214, 22.005, 24.863, 68.486 e 93.101.Sem custas e sem honorários 

advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na 

atuação do Ministério Público Estadual, conforme prevê o artigo 18 da Lei 

7.347/85, aplicado subsidiariamente.Neste sentido:“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE - IMPROCEDÊNCIA - MÁ-FÉ DO AUTOR 

NÃO CONFIGURADA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17 E 18 DA 

LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP)- RECURSO DESPROVIDO. ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 349531 Nr: 4822-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe 

de R$ 4.046,89 (quatro mil, quarenta e seis reais e oitenta e nove 

centavos), a fim de garantir o cumprimento da requisição judicial.Dê-se 

ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por meio de 

remessa dos autos.Decorrido o prazo sem a interposição de recurso em 

face desta decisão, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 817419 Nr: 2023-68.2016.811.0003

 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: LUSINETE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Tendo em vista que os quesitos de fls. 92/93 foram apresentados bem 

antes da realiação da perícia, DEFIRO o pedido de fls. 157-v.

Assim, intime-se o perito nomeado nos autos para, no prazo de 10 (dez) 

dias, responder os quesistos de fls. 92/93.

Com a resposta do perito, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 875014 Nr: 8416-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de 30 

(trinta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 279115 Nr: 2764-36.2001.811.0003

 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): TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT, LAERTE SANTANA - OAB:4227/MT

 VISTO.

1. Tendo em vista que os documentos de fls. 90/110 pertencem aos autos 

de execução em apenso, cujas cópias já foram transladas para aquele 

processo, para melhor manuseio deste feito, determino que se 

desentranhem tais documentos.

2. Após, diante da certidão de fls. 120, intime-se a fazenda exequente 

para apresentar o valor exequendo atualizado, acrescido da multa e 

honorários advocatícios no percentual de 10%, nos termos do art. 535, do 

CPC.

3. Em seguida, tragam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 843175 Nr: 9385-24.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

1. Desentranhem-se os documentos de fls. 59/64 e junte-os nos autos da 

execução, conforme determinado na sentença.

2. Após, intime-se o embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar 

o pagamento das custas, na forma estabelecida na sentença.

3. Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as 

providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 

40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 280236 Nr: 3748-20.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA, HUMBERTO 

SILVA QUEIROZ, ANTONIO MARTELO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Visto.

Tendo em vista a inércia dos autores ao despacho de fls. 686, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292829 Nr: 7314-40.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO DA SILVA 

BARBOZA, para devolução dos autos nº 7314-40.2002.811.0003, 

Protocolo 292829, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328294 Nr: 287-35.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE ARAUJO ESTACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS 

ORLATO - OAB:3677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO DA SILVA 

BARBOZA, para devolução dos autos nº 287-35.2004.811.0003, Protocolo 

328294, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 433003 Nr: 1667-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S G DE CARVALHO, SAVIO GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BOSSONI DE 

OLIVEIRA CARMANHAES - OAB:9985-B, JOSIANNE ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:16493, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 INTIMAÇÃO AO DRª JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA , RAUL ASTUTTI 

DELGADO, representando o polo passivo, para que devolva os presentes 

autos, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 391101 Nr: 4706-93.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Intimação do executado, por meio do advogado constituído Antonio 

Frange Junior OABMT 6.218, para fetuar o pagamento do débito com o 

FUNAJURIS no valor de R$ 465,39, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724156 Nr: 5144-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA DOS REIS & RODRIGUES LTDA, 

SOYANE ALMEIDA RODRIGUES, LUZINETE CREUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Oliveira - 

OAB:19914/O

 Intimação da parte executada, por meio da advogada Ana Carolina de 

Oliveira OAB/MT 19.914, para efetuar o pagamento do débito com o 

FUNAJURIS no valor de R$ 465,39, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339576 Nr: 7839-51.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA DO LAGO & CIA LTDA, 

RENATO PEREIRA DO LAGO, WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANI PINTO DE LARA - 

OAB:19.497-MT

 intimação da parte executada, por meio da advogada Tatiani Pinto de lara 
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Vieira OAB/MT 19497, para efetuar o pagamento do débito com o 

FUNAJURIS no valor de R$ 465,39, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 94256 Nr: 5891-50.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RIO VERMELHO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Intimação da parte executada, por meio do advogado constituído Wilson 

Lopes OAB/MT 7396-B, para efetuar o pagamento do débito com o 

FUNAJURIS no valor de R$ 5.130,80, 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$ 70,40 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355871 Nr: 10847-02.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C I IMOBILIARIA E CONSTRUTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C I IMOBILIARIA E CONSTRUTORA, CNPJ: 

01151895000128. 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$ 465,39 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais 

e trinta e nove centavos), no prazo de 48h, 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$ 465,39, 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, 20 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.: 338708 Nr: 7005-48.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218, DANIELA WINGERT BOGO - OAB:15.736, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:/MT Nº 15.401

 Intimação da parte executa por meio do advogado Antonio Frange Junior 

OAB/MT 6218, para efetuar o pagamento do dadébito com o FUNAJURIS 

no valor de R$ 465,39, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 391101 Nr: 4706-93.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS move em face de ANTÔNIO FRANGE 

JÚNIOR.

 O executado requereu a juntada do comprovante do pagamento integral 

da dívida, bem como o levantamento da penhora realizada e a extinção do 

feito, com o seu consequente arquivamento (fls. 57/59).

A exequente requereu a extinção do feito, com base no artigo 924, inciso II 

do CPC (fls. 60/62).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que o executado efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. 61/62.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Ademais, intime-se o executado para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Quitadas as custas, providencie-se a retirada da restrição imposta pelo 

sistema RENAJUD sobre o veículo TOYOTA/COROLLA XEI18VVT, placa 

KAG-2771 (fls. 39).

 Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 P. R. I. C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010144-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DA GLORIA DOS SANTOS AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Procurador do Exequente, a fim de intimá-lo para 

no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre o teor da certidão de decurso 

de prazo de id retro.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000565-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR LUIZ PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO)

 

Processo n. 1000565-28.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por VALDENIR LUIZ PEREIRA em face 

do ROGÉRIO BORGES CARDOSO - Chefe da 2ª CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS/MT - DETRAN. Como causa de pedir, sustenta a 

Impetrante que: “O IMPETRANTE é proprietário do veículo marca KIA, 

modelo sportage LX 2.0, ano de fabricação e modelo 2008, cor prata, 

placa NJH- 4309/MT, RENAVAM 00.982775857, conforme inclusa cópia do 

CRLV, exercício 2016 (doc 02). Em face da placa ser final 9 (nove), o 

licenciamento do veículo referente ao exercício 2017 deveria ocorrer até o 

último dia do mês de setembro (30/set/2017), o qual se efetiva com a 

expedição do novo CRLV (documento de porte obrigatório), que vigorará 

até setembro do ano seguinte. O IPVA (doc 03), bem como taxa de 

licenciamento e o seguro DPVAT, relativos ao exercício 2017, estão todos 

quitados, conforme inclusos comprovantes (doc 04). Ocorre que ao dirigir 

até a 2ª CIRETRAN de Rondonópolis, para expedir o documento de porte 

obrigatório (CRLV), exercício 2017, o IMPETRANTE foi surpreendido com a 

existência de pendências, sendo exclusivamente, multas de trânsito (doc 

05, aba ‘débito’) e informado, que o CRLV de 2017 somente será expedido 

após o pagamento e baixa das seguintes multas (doc 05): Partindo de tais 

premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de que: “providencie o licenciamento do veículo marca 

KIA, modelo Sportage, ano de fabricação e modelo 2008, placa NJH-4309, 

RENAVAM 00.982775857, eis que comprovado a insubsistência dos autos 

de infração (doc 05 e 06), independentemente do pagamento das 

seguintes multas: 1. S P.V.GRANDE-291670-T000002735-5550/00 – PAGO 

( d o c  0 7 ) ;  2 .  U F : S P - 2 7 1 0 7 0 - J R A 5 3 9 5 4 6 9 - 5 7 4 6 / 0 2 ;  3 . 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 8 7 9 2 7 - 6 0 5 0 / 0 3 ;  4 . 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 4 3 2 1 4 - 6 0 5 0 / 0 3 ;  5 . 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 4 5 9 1 5 - 7 4 5 5 / 0 0 ;  6 . 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 3 8 8 1 9 - 7 4 5 5 / 0 0 ;  7 . 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 3 5 5 5 8 - 7 4 5 5 / 0 0 ;  8 . 

P.RONDO-291510-RMT0484592-7455/00.”. 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 

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 O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 8 7 9 2 7 - 6 0 5 0 / 0 3 ; 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 4 3 2 1 4 - 6 0 5 0 / 0 3 ; 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 4 5 9 1 5 - 7 4 5 5 / 0 0 ; 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 3 8 8 1 9 - 7 4 5 5 / 0 0 ; 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 3 5 5 5 8 - 7 4 5 5 / 0 0 ; 

P.RONDO-291510-RMT0484592-7455/00P.RONDO-291510-RMT0535558-7

455/00; UF:SP-271070-JRA5395469-5746/02. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003723-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - MT0014426A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 - 

CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o Procurador da parte 

Exequente, para no prazo legal apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 822599 Nr: 3824-19.2016.811.0003

 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: EVA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700

 Vistos.,

 Considerando que fora apresentado o atual endereço da parte autora, fls. 

99, redesigno a audiência de instrução e julgamento, que será realizada 

por este magistrado, para o dia 04 de abril de 2018, às 15h00min (MT).

Intime-se, via DJE, a autora para que promova a intimação de suas 

testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, ou conduzi-las 

espontaneamente, sob pena de prejuízo da prova.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70781 Nr: 5738-51.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO DA SILVA 

BARBOZA, para devolução dos autos nº 5738-51.1998.811.0003, 

Protocolo 70781, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 335 de 414



adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100824 Nr: 12796-71.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCO MARCIO SQUARCINI VICCO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 12796-71.1999.811.0003, 

Protocolo 100824, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746991 Nr: 6162-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTO FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, declinar aos autos os 

dados bancários de titularidade dos credores a fim de instruir o RPV a ser 

expedido.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 315753 Nr: 720-11.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 08/11, para CONDENAR a ré 

Rosilene Dias de Oliveira, brasileira, convivente, nascida em 24/03/1984, 

natural de Rondonópolis/MT, portadora do RG 1700410-1 SSP/MT, filha de 

Manoel Martins de Oliveira e de Maria Dias de Oliveira, residente na Rua 

Euclides José da Silva, nº 1087, Bairro Jardim Santa Clara, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, como incursa na prática do crime 

estampado no art. 157, § 3º (parte final – resultado morte), do Código 

Penal. (...) No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, 

bem como, causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, 

fica a pena privativa de liberdade definitiva da ré Rosilene Dias de Oliveira 

em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e, ao pagamento de 50 (cinquenta) 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.Estabeleço o regime inicial 

fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista 

o que preceitua o art. 33, § 2º, inciso “a” e § 3º, do Código Penal. (...) 

Portanto, com espeque nestes fundamentos decreto a prisão preventiva 

da ré e com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não 

concedo à ré Rosilene Dias de Oliveira a oportunidade de recorrer em 

liberdade da presente sentença.Expeça-se mandado de prisão que deve 

ser devidamente cadastrado no banco nacional de mandados de prisão do 

CNJ. Isento a ré do pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitando esta sentença em julgado, expeça-se a guia 

definitiva de execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 606361 Nr: 4178-94.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:13330-A/MT, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Estabeleço o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa da 

liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2º, inciso “c” do 

Código Penal.No caso em julgamento, entendo que o réu não faz jus a 

substituição, tendo em vista o contido no art. 69, § 1º, do CP.PENA 

FINALSendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos 

termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Fernando Silva Brasil em 

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em 

regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 325967 Nr: 4020-44.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geremias Genoud Júnior - 

OAB:12.387/MT

 Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu José Rogério 

da Silva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.A substituição de pena fica 

negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum 

da pena aplicada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629980 Nr: 2280-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA OLIVEIRA DE JESUS CARVALHO, 

MAURO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 (...)RECEBO a denúncia nos seus termos.Expeça-se mandado de citação 

da acusada TELMA OLIVEIRA DE JESUS CARVALHO para, querendo, 

apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se a acusada 

não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.Nos 

termos do art. 1.373, § 3°, da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

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 a ré o seu endereço residencial e/ou comercial, 

onde poderá ser localizado para fins de futuras intimações.Cumpra-se o 

art. 1.453 da CNGC.Defiro os demais pedidos formulados pelo 

MP.Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que a acusada TELMA 

OLIVEIRA DE JESUS CARVALHO preenche os requisitos objetivos e 

subjetivos exigidos para concessão da medida despenalizadora .Assim, 

DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do processo, 

para o dia 13 de abril de 2018, às 15:10 horas.Intime-se a acusada para 

que compareça à audiência acompanhada de advogado advertindo-o que, 

caso não possua condições de contratar advogado, será nomeada um 

Defensor Público ou dativo para patrocinar a sua defesa.II – DO 

ACUSADO MAURO PEREIRA DA SILVADiante do que consta dos autos, 
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não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver 

sumariamente o acusado.Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de julho de 

2018, às 16:00 horas.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 606361 Nr: 4178-94.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:13330-A/MT, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Vistos.

Tendo em vista a minha promoção para a 14ª Vara Criminal da Comarca da 

Capital, cuja Unidade Jurisdicional assumirei no dia 04.07.2016, bem como 

o fato de que nos dias 24, 29 e 30 do corrente mês e bem assim no dia 

1º.07.2016, estarei afastado da jurisdição desta Vara de forma 

desvinculada e, ainda, o fato de nos dias 27 e 28, estarei participando de 

curso na Esmagis e, apesar de vinculado, somente os atos urgentes 

serão despachados, baixem os autos para posterior conclusão ao meu 

substituto legal ou eventual sucessor designado pelo Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 626711 Nr: 8609-06.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MARTINS LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Souza - 

OAB:9444

 I – Tendo em vista os documentos acostados às fls. 334/340, informando 

que fora instaurado processo administrativo disciplinar, em consonância 

com o parecer ministerial de fl. 341/342, DESIGNO o dia 04 de abril de 

2018, às 14h45min, para oitiva do recuperando, que deverá comparecer 

em juízo para audiência de justificação.

II – Intime-se a defesa/ requisite-se o recuperando.

III – Ciência ao Ministério Público.

IV – Expeça-se o necessário para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631440 Nr: 3526-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FRANCISCO MARCINIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 I – Considerando a que consta do cálculo de fl. 314 que o recuperando 

atingiu o lapso temporal para progredir do regime fechado para o 

semiaberto, DESIGNO o dia 20/03/2018, às 13:30h, para análise da 

possibilidade de concessão do benefício, realização de audiência 

admonitória para fixação das condições a serem cumpridas, bem como 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

 II – Requisite-se o recuperando a diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto à 

eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo após 

a realização do ato designado.

 III – Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 IV – Ciência ao Ministério Público.

 V – Intime-se a defesa.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664523 Nr: 12927-27.2017.811.0064

 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): LEONARDO PEREIRA DA SILVA, PABLO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Intimação do advogado dos reus, Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB/MT 15193, da designação da audiencia para o dia 

20/04/2018 as 15:30 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 607178 Nr: 5017-22.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO DE ALMEIDA, Cpf: 

75158477272, Rg: 25965620, Filiação: Laucedino de Almeida e Marli 

Gregorio de Almeida, data de nascimento: 28/10/1983, brasileiro(a), natural 

de Cacoal-RO, convivente, sitiante, Telefone (66)99620-7430. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a 

denúncia, para ABSOLVER o réu MAURO DE ALMEIDA do crime de tráfico 

de entorpecente, previsto no art. 33 da lei 11.343/06, e o faço com fulcro 

no art. 386, inc. VII do CPP. Por conseguinte, procedo com a 

DESCLASSIFICAÇÃO do delito de receptação qualificada ( art. 180, §1º, 

do CP ), para o delito de receptação simples ( art. 180, caput, do CP ), bem 

comoCONDENO o denunciado MAURO DE ALMEIDA, devidamente 

qualificado, pela prática delituosa de porte ilegal de arma de fogo de uso 

restrito ( art. 16, da lei 10.826/03 ), à uma pena de 04 ( quatro ) anos e 09 

( nove ) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 

condená-lo ao pagamento de 40 ( quarenta ) dias-multas à 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Da Dosimetria da PenaAtento aos 

princípios constitucionais da individualização da pena, inscrito no art. 5º, 

inc. XLVI da CR/88, bem como examinando as circunstâncias judiciais do 

art. 59 do CP e art. 42 da lei nº. 11.343/06, então, passo a fazê-lo.A) Do 

Delito de Receptação (art. 180, caput, do CP).Culpabilidade evidentemente 

demonstrada, contudo, qual não excede a normalidade do tipo penal 

previsto. Quanto aos antecedentes deixo de considerá-lo para aplicar a 

agravante da reincidência, sob pena de “bis in idem”; personalidade do 

agente, não há no feito elementos que permitam sua aferição, eis que, 

conforme é cediço, a experiência e a vivência do magistrado, per si, não 

substitui a imprescindível realização da prova técnica a esse respeito, qual 

seja, o exame psicológico. Os motivos do crime e as circunstâncias do 

crime, apesar de graves, são inerentes ao tipo penal. As consequências 

do crime, são normais a espécie, não merecendo maiores reprovabilidade. 

Quanto ao comportamento da vítima, não merece qualquer tipo de 

valoração negativa.Assim, da análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, fixo a PENA BASE no seu mínimo legal, para 

estabelecer em 01 ( Um ) ano de reclusão, e 10 ( Dez ) dias-multa.Na 2ª 

fase da dosimetria da pena, vislumbro a presença da agravante da 

reincidência ( art. 61, inciso I, do CP ), de forma que elevo a pena em 03 ( 

Três ) meses, de forma a fixar a pena em 01 ( Um ) ano e 03( Três ) 

meses de reclusão.Na última fase da dosimetria da pena, não vislumbro 

nenhuma majorante, ou diminuição de pena, de forma que torno a PENA EM 

DEFINITIVA em 01 ( Um ) ano e 03 ( Três ) meses de reclusão, em regime 

semiaberto, face a reincidência do condenado (art. 33, § 2º alínea “b” do 
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CP).Da Pena Multa Considerando os critérios utilizados para fixação da 

pena privativa de liberdade, bem assim a situação econômica do réu 

estabeleço a sanção pecuniária em 10 ( Dez ) dias-multas, à razão, cada 

qual de 1/30( Um Trigésimo ) do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

para a condenada.2) Do Delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo ( art. 16, da 

lei 10.826/03 ). Culpabilidade evidentemente demonstrada, contudo, qual 

não excede a normalidade do tipo penal previsto. Quanto aos 

antecedentes deixo de considerá-lo para aplicar a agravante da 

reincidência, sob pena de “bis in idem”; personalidade do agente, não há 

no feito elementos que permitam sua aferição, eis que, conforme é cediço, 

a experiência e a vivência do magistrado, per si, não substitui a 

imprescindível realização da prova técnica a esse respeito, qual seja, o 

exame psicológico. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime, 

apesar de graves, são inerentes ao tipo penal. As consequências do 

crime, são normais a espécie, não merecendo maiores reprovabilidade. 

Quanto ao comportamento da vítima, não merece qualquer tipo de 

valoração negativa.Assim, da análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, fixo a PENA BASE no seu mínimo legal, para 

estabelecer em 03 ( três ) anos de reclusão, e 30 ( trinta ) dias-multa.Na 2ª 

fase da dosimetria da pena, vislumbro a presença da agravante da 

reincidência ( art. 61, inciso I, do CP ), de forma que elevo a pena em 06 ( 

Seis ) meses, de forma a fixar a pena em 03 ( três ) anos e 06( meses ) 

meses de reclusão.Na última fase da dosimetria da pena, não vislumbro 

nenhuma majorante, ou diminuição de pena, de forma que torno a PENA EM 

DEFINITIVA em 01 ( Um ) ano e 03 ( Três ) meses de reclusão, em regime 

inicialmente semi aberto, face a reincidência do condenado (art. 33, § 2º 

alínea “b” do CP).Da Pena de MultaConsiderando os critérios utilizados 

para fixação da pena privativa de liberdade, bem assim a situação 

econômica do réu estabeleço a sanção pecuniária em 30 ( trinta ) 

dias-multas, à razão, cada qual de 1/30( Um Trigésimo ) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, para o condenado.Do Direito de Apelar em 

Liberdade No que pertinente ao direito de apelar em liberdade, hei de 

facultar esse direito, tendo em vista que o condenado respondeu toda a 

ação penal em liberdade, não havendo motivos, ao menos por ora, que 

justifiquem a decretação de sua prisão preventiva.Por tais razões, faculto 

o direito de apelar em liberdade.Das Custas e Despesas 

ProcessuaisCondeno também ao pagamento das custas e despesas 

processuais, em face da imputada estar sendo defendido por advogado 

particular desde por ocasião da sua segregação, o que faz presumir sua 

condição para arcar com esses emolumentos.Da Substituição da 

PenaIncabívelasubstituiçãodapena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos, eis que a pena aplicada ultrapassa a 04 ( Quatro ) anos, 

conforme preleciona o inc. II do art. 44 do CP.Nesse sentido, é de clareza 

meridiana o citado no dispositivo legal, in verbis: “Art. 44 – As penas 

restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade, quando: I – Aplicada a pena privativa de liberdade não superior 

a 04 ( Quatro ) anos... . II – (...). III – (...)”. Assim sendo, deixo de aplicar a 

substituição.Do Concurso de CrimesNo caso versando, o acusado com 

mais de uma ação praticou mais de um crime, sem que os demais fosse 

continuação do primeiro. Portanto, estamos diante do concurso material de 

crimes, previsto no artigo 69, “caput”, do Código Penal, devendo, via de 

consequência, serem somadas as penas privativas de liberdade aplicadas 

que sejam compatíveis.Assim sendo, EM RESUMO, condeno o acusado 

MAURO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 04 ( quatro ) anos e 09 ( nove ) meses de reclusão, em 

regime inicialmente fechado, com as implicações da Lei n. 8.072/90, com 

as alterações da Lei nº 11.464/07, quanto ao crime de receptação e porte 

ilegal de arma de fogo de uso restrito, e ao pagamento de 40 ( quarenta ) 

dias-multa, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, face a situação econômica do acusado.Das 

Providências FinaisAntes Do Trânsito Em Julgado:Publicar e registrar a 

sentença.Expedir intimação da sentença ao sentenciado e ao Defensor, 

dando-lhes ciências desta decisão e colhendo-se manifestação acerca do 

desejo de recorrer, consoante determina o item 7.14.2 da CNGCGJ/MT.Dar 

ciência da sentença ao Ministério Público.Após o Trânsito Em 

Julgado:Certificar a data em que se deu o trânsito em julgado.Inscrever o 

nome do condenado no livro de rol dos culpados.Comunicar o trânsito em 

julgado da sentença ao cartório distribuidor, aos institutos de identificação 

estadual e nacional, à Polinter e à Justiça Eleitoral, este para os fins 

previstos no art. 15, inciso III da CF/88, e ao(a) diretor(a) do 

estabelecimento prisional em que se encontra a ré segregada.Encaminhar 

o feito ao contador judicial para apuração da pena da multa e das custas 

do processo.Expedir a guia de execução penal e encaminhá-la ao juízo da 

4ª Vara Criminal.Confeccionar e remeter o Boletim Individual do condenado 

para o Instituto de Estatística do Estado.Encaminhem-se as munições 

apreendidas, no prazo de 48 horas, ao Comando do Exército competente ( 

art. 25, da Lei nº. 10.826/2003 ).Decorrido o prazo recursal e procedido 

com atendimento de todas as determinações constantes deste ato 

processual, arquive o feito mediante as formalidades legais.P. I. 

C.Rondonópolis, 02 de fevereiro de 2018. Wladymir Perri - 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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 20 de março de 2018

Allan Vitor Sousa da Mata Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 878745 Nr: 9817-09.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO NOGUEIRA, JONATAS DA 

FONSECA VIANA - ME, M F TRANSPORTES EIRELI - EPP, SOARES 

ELDORADO COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146/O

 Vistos,

 Face o teor da certidão de fl. 86, intime a indiciada M. F. TRANSPORTES 

EIRELI EPP para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

comprovante dando conta do cumprimento da obrigação assumida à fl. 57, 

relativa à reparação civil do dano ambiental.

 Cumpra a cota Ministerial de fls. 49-v, expedindo carta precatória para 

realização de audiência preliminar para oferta da proposta de transação 

penal aos indiciados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 885940 Nr: 42-33.2018.811.0003

 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): VANDERLEI LOURENÇO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C 

TRATOR, marca/modelo SCANIA/G 420 A4X2, ano/modelo 2009/2009, 

chassi 9BSG4X20093644084, placa CZC-2217, CAR/S REBOQUE/CAR 

ABERTA, marca/modelo SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2007/2008, 

chassi 9AA07082G8C072948, placa NKF-6429, CAR/S. REBOQUE/CAR 

ABERTA, marca/modelo SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2007/2008, 

chassi 9AA07102G8C072947, placa NKF-6419, em favor dos proprietários 

CASSIA VANESSA OLIVEIRA GOMES DE TOLEDO e EMERSON ALGÉRIO 

DE TOLEDO, ou pessoa por eles autorizada na forma da lei.Encaminhe-se 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se, cumpra expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

 P O R T A R I A Nº 13/2018-DFA JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO 

DA COMARCA DE SINOP-MT, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no 

uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o requerimento da 

servidora SUELY FÁTIMA CAMERA, protocolado no dia 1º de março de 
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2018 e de acordo com o disposto no § 2º, artigo 109, da Lei Complementar 

nº 04, de 15 de outubro de 1990, R E S O L V E: Art. 1º Conceder a 

servidora SUELY FÁTIMA CAMERA, Inspetora de Menores, matrícula 2770, 

lotada nesta comarca, 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio 15.12.2012 a 15.12.2017, nos termos da Lei Complementar nº, 

04/90 de 15/10/1990. Art. 2º Remeta-se cópia desta Portaria ao 

Departamento de Recursos Humanos do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de março 

de 2018. Rosângela Zacarkim dos Santos - Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop

 P O R T A R I A Nº 15/2018-DF - A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO 

FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 

requerimento da servidora REGINA BEATRIZ MARTINS FIEL, protocolado 

no dia 06 de março de 2018 e de acordo com o disposto no § 2º, artigo 

109, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, R E S O L V E: 

Art. 1º Conceder a servidora REGINA BEATRIZ MARTINS FIEL, Auxiliar 

Judiciária, matrícula 6097, lotada nesta comarca, 03 (três) meses de 

licença-prêmio, referente ao quinquênio 05/03/2013 a 05/03/2018, nos 

termos da Lei Complementar nº, 04/90 de 15/10/1990. Art. 2º Remeta-se 

cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos Humanos do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Art. 3º Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 12 de março de 2018. Rosângela Zacarkim dos Santos-Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop

 P O R T A R I A Nº 14/2018-DF A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO 

FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 

requerimento da servidora ROVENA KAUFMAN RIEGER, protocolado no 

dia 05 de março de 2018 e de acordo com o disposto no § 2º, artigo 109, 

da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, R E S O L V E: Art. 

1º Conceder a servidora ROVENA KAUFMAN RIEGER, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 6934, lotada nesta comarca, 03 (três) meses de licença-prêmio, 

referente ao quinquênio 03/03/2013 a 03/03/2018, nos termos da Lei 

Complementar nº, 04/90 de 15/10/1990. Art. 2º Remeta-se cópia desta 

Portaria ao Departamento de Recursos Humanos do e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data 

de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de 

março de 2018. Rosângela Zacarkim dos Santos -Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013516-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI NUNES CAVALHEIRO (AUTOR)

VANI BATISTA VENANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL LOPES MEDEIROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados 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 dos requeridos 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

PASTIFICIO SELMI SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MG53261 (ADVOGADO)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FORTE COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105 (ADVOGADO)

LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISSA DE AZEVEDO PIRES OAB - MG174366 (ADVOGADO)

HELOISA BELEBECHA ACHOA VAN DER VLIET OAB - PR56654 

(ADVOGADO)

AMANDA FERRARI MAZALLI OAB - SP284618 (ADVOGADO)

ALESSANDRA DABUL OAB - PR21556 (ADVOGADO)

LEIZIANE NEGRAO OAB - PR51378 (ADVOGADO)

MARCOS LEANDRO PEREIRA OAB - SC7404 (ADVOGADO)

WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA OAB - DF16379 (ADVOGADO)

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO OAB - DF36647 (ADVOGADO)

MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

CREMER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

VALQUIRIA MIRIAN COUTINHO OAB - MT19368/O (ADVOGADO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BUZZI & BUZZI LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO OAB - SP0026487A 

(ADVOGADO)

ADRIANA ESPINDOLA CORREA OAB - PR25691 (ADVOGADO)

ODAIR MAURO ZUFFO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALUMINIO SAO JORGE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

FAMILY COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO)

LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

UNILEVER BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ADELCIO SALVALAGIO OAB - SC0009585A (ADVOGADO)

VICENTE ROMANO SOBRINHO OAB - SP83338 (ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO)

NOVITA DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO FUSTER NOGUEIRA OAB - SP334027 (ADVOGADO)

ANDREIA PEREIRA REIS OAB - SP147966 (ADVOGADO)

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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LUIS ROBERTO OLIMPIO OAB - SP135997 (ADVOGADO)

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO OAB - PR0033743A 

(ADVOGADO)

ANTONELLA BERTOLUCCI LOCOSELLI OAB - SP135393 (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL MARCELINO OAB - SP149354 (ADVOGADO)

MONDELEZ BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO)

ANTONIO JORGE ESTRELA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER OAB - RS54001 (ADVOGADO)

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

ALEX MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO TADEU VASCONCELOS SILVA OAB - SP182457 (ADVOGADO)

NORTAO ATACADO LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL MACHADO DE SOUZA OAB - SP378394 (ADVOGADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE ZORZAN ALVES OAB - SP0182184A (ADVOGADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIAO FABRIL SANTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

THIAGO PUGINA OAB - SP273919 (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

INTERFOOD IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO)

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO)

SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO OAB - MS10912 

(ADVOGADO)

ANA LUCIA MACEDO MANSUR OAB - PR21951 (ADVOGADO)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

BELLO ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CEREALISTA GM EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO TRIANGULO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - GO4606 (ADVOGADO)

MARILIA ROHM ITABORAHY OAB - PR66213 (ADVOGADO)

AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELZA MEGUMI IIDA OAB - SP95740 (ADVOGADO)

LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

LATICINIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO CELSO EICHHORN OAB - SP160412 (ADVOGADO)

GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO)

CARGILL AGRICOLA S A (TERCEIRO INTERESSADO)

PANDURATA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BOA VISTA COMUNICACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

J.B. ESTRELA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO)

ANDRE VANDERLEI VICENTINI OAB - SP161946 (ADVOGADO)

ENRIQUE FONSECA REIS OAB - MG90724 (ADVOGADO)

ELCIO FONSECA REIS OAB - MG63292 (ADVOGADO)

BIANCA RODRIGUES CASTILHO OAB - SP335913 (ADVOGADO)

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO)

RODOLFO VINICIUS LENZI OAB - SP289931 (ADVOGADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS MOLINA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRA BIANCHI OAB - SP206515 (ADVOGADO)

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP0091311A (ADVOGADO)

ANDREA GODOI BATISTA OAB - SP243391 (ADVOGADO)

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

RADIO FM MORENA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

SPECTRUM BRANDS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE 

CONSUMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

STOCK ATACADO CALCADOS E CONFECCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAURO ANDRE GUAPO & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

ROSIMERI FERNANDES DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

METALURGICA MOR SA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA OAB - SP208670 (ADVOGADO)

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNEI ALVES MANZANO FERRARI OAB - SP215737 (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO)

CASA DI CONTI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870/O-O (ADVOGADO)

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

RODRIGO RECART OAB - SP107521 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002346-20.2016.8.11.0015 Com relação ao pedido 

formulado no ID n.º 10832688, pela empresa Cremer S/A, resta 
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prejudicado, haja vista que a assembleia geral de credores já foi realizada, 

conforme ata constante do ID n.º10969999. Outrossim, apenas à guisa de 

esclarecimento, impende consignar que, nos moldes do art. 37, §3º, da Lei 

n.º 11.101/2005, “para participar da assembleia, cada credor deverá 

assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da 

instalação.”. Nessa senda, a lista de presença da assembleia geral de 

credores que teve continuidade no dia 30/11/2017 foi encerrada no 

momento da instalação do ato, sob a presidência do administrador judicial, 

não havendo que se falar em autorização judicial para participação da 

solenidade. No que diz respeito aos pedidos de informações (IDs n.º 

10811430), consigno que já foram prestadas, conforme ofício e recibo de 

protocolo em anexo. Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 10 

(dez) dias esclareça os dados indicados no relatório mensal de atividades 

da empresa – ID n.º 10261807, que demonstram o descumprimento das 

obrigações previdenciárias, conforme postulado pelo Ministério Público 

Estadual no ID n.º 10485537. Em igual prazo, deverá se manifestar sobre o 

Ofício n.º 188/2017, emitido pela Vara do Trabalho de Peixoto de 

Azevedo/MT (ID n.º 10812468), acerca dos processos trabalhistas 

envolvendo a empresa em recuperação judicial. Após, intime-se o 

administrador judicial a se manifestar sobre o documento do ID n.º 

10812468, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, retornem os autos ao 

Ministério Público Estadual, conforme requerido no ID n.º 10485537. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias enviar, via e-mail: snp.1civel@tjmt.jus.br, o resumo da petição inicial 

para citação dos requeridos por edital, cientificando-o que caso não seja 

enviado o resumo, o edital será expedido com a transcrição integral da 

petição inicial, 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: 1000583-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013628-21.2017.8.11.0015

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:

ANTONIA BALBINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001074-20.2018.8.11.0015

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:

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(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 

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: 1000884-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS MOREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(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 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315 Nr: 559-71.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. J. DE PAIVA & CIA LTDA, HÉLCIO JOSÉ DE 

PAIVA, CLÁUDIO APARECIDO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Isto posto, INDEFIRO os pedidos derradeiros de cada parte, executados 

(p. 2018/223), exequentes (p. 227/230), com a rejeição da prescrição 

intercorrente não observada é já redarguida pelo E. TJMT, mantidos os 

patronos do executado como tais, e a inadmissão de intimar os 

executados pessoalmente, posto que se escafederam, o que é reiterado 

conhecimento nos autos; salvo quanto a anotar o nome do douto 

advogado consignado à p. 230, para fins das intimações de estilo, que 

determino seja feito. No mais, PROMOVA a parte exequente, em 05 dias, 

atos substanciais visando a consecussão do objeto desta demanda, mas 

sem essa reiteração esterelizada que não tem levado a 

nada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219201 Nr: 17802-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI TAVARES DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 [...] Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome das partes executadas Ivanildo 

Ramos Vieira, inscrito no CNPJ nº 00.955.104/0001-50; Camping Club 

Portal da Amazônia (Camping Club Condomínio Residencial e Recreativo) 

inscrito no CNPJ nº 12.667.971/0001-79, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 37.504,90 (trinta e sete mil quinhentos e 

quatro reais e noventa centavos). Restando inexitoso o bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados, proceda-se a pesquisa on line em 

nome do representante legal da executada Ivanildo Ramos Vieira, inscrito 

no CPF nº 206.046.881-72, até o limite do crédito exequendo. Se exitoso o 

bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta depósitos 

judicial, 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 o que 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 319505 Nr: 2722-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17462 Nr: 1088-17.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A. sucessora 

de SINOP AGROQUIMICA, CARLOS VIAN, EMILIO DIVINO RODRIGUES, 

LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:OAB/MT 13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE PAULA 

GOMES - OAB:149.869/SP, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURA GABRIELA 

BALBINOT DOS ANJOS, para devolução dos autos nº 

1088-17.2001.811.0015, Protocolo 17462, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157053 Nr: 4150-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intime-se o advogado da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos o comprovante legível acerca do pagamento das 

custas de desarquivamento.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81570 Nr: 9861-75.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN RICARDO BURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA CANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELE FRASSON 

- OAB:7724/MT

 Vistos etc.

Se há falta de respeito, caberia ao nobre advogado indignado ter ao 

menos solicitado na Secretaria a malsinada liberação. Também dormiu em 

berço esplêndido, não sendo caso de desrespeito algum para com o 

próprio, senão possível limitação do serviço que poderia ter sido há muito 

resolvida se em vez de brabeza o douto advogado fizesse como ora fez: 

peticionar regularmente.

Sem mais delongas, a evitar mais altercação inconveniente, orientada fica 

a Secretaria a manter diligência em seus afazeres para evitar esse tipo de 

tripudio desnecessário, cumpra-se a r. decisão de p. 137, com a 

expedição de alvará e levantamento do valor ainda bloqueado em favor do 

executado, que, enfim, pagou o que devia e não tem porque não lhe 

devolver o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001677-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1001677-93.2018.8.11.0015. Autora: Ronaldo Coelho de Oliveira. 

Réu: Estado de Mato Grosso. Cuida-se de “ação declaratória com pedido 

de tutela provisória de urgência antecipada” ajuizada através do sistema 

informatizado “PJe” em 06.3.2018 por Ronaldo Coelho de Oliveira em face 

do Estado de Mato Grosso. Não obstante, compete ao juízo da 6ª Vara da 

comarca de Sinop processar e julgar os feitos onde seja parte, 

interessada ou interveniente as Fazendas Públicas federal, estadual ou 

municipal, bem como as cartas precatórias cíveis, consoante Quadro de 

Competências da CGJ/MT (atualizado até 07.7.2015). Nessa situação, em 

observância aos princípios da economia e da celeridade processual, à luz 

do disposto no art. 8º do CPC, determino a remessa dos autos ao juízo da 

6ª Vara Cível local, com as devidas anotações no sistema informatizado 

“PJe”. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 16 de março de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001371-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RUBIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE PINHEIRO PEREIRA REZENDE OAB - MS19931 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO CARLOS MARONEZZI (REQUERIDO)

EDSON MARCOS MELOZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Carta Precatória nº 1001371-27.2018.8.11.0015. Exequentes: Dilma da 

Aparecida Pinheiro Pereira Rezende e Wilian Rubira de Assis. Executados: 

Edson Marcos Melozzi e Angelo Carlos Maronezzi. Intimem-se os credores 

Dilma da Aparecida Pinheiro Pereira Rezende e Wilian Rubira de Assis 

para, em 05 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento das custas 

judiciais, nos termos do art. 82 do CPC c.c. art. 388, parágrafo único da 

CNGCGJ/MT c.c. art. 1º, “caput”, da Lei-Complementar Estadual/MT nº 

7.603/2001 e respectiva “Tabela B”, item “06” (atualizada pelo Provimento 

nº 11/2018-CGJ/MT). Após comprovado o recolhimento das custas 

judiciais, em observância ao disposto nos arts. 260, I a IV, do CPC, 

cumpra-se a ordem deprecada, citando-se os executados Edson Marcos 

Melozzi e Angelo Carlos Maronezzi, para pagamento, nos termos do art. 

829 do mesmo código. Cumprida a ordem deprecada, devolva-se, com as 

homenagens de estilo. Restando infrutífera a tentativa de citação, digam 

os credores, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 19 de 

março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009239-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DAMIAN PREVE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO BARBOSA DE PAIVA (RÉU)

 

CERTIFICO, nesta data, (autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT), considerando a informação contida no Ofício 

006/2018/CEJUSC, de 30/1/2018, do credenciamento pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso do CONCILIADOR para realizar as 

audiências de conciliação (art. 334 do CPC) da Segunda Vara Cível desta 

Comarca, FICA DESOBRIGADA, a parte, a efetuar o pagamento dos 

honorários do conciliador voluntário fixados na decisão que designou a 

audiência. Certifico ainda, que o advogado poderá requerer ao juízo a 

devolução do valor depositado nos autos, indicando, no prazo legal, os 

dados bancários para transferência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANO BEVILAQUA (EXECUTADO)

 

Certifico,em cumprimento à decisão Id 12233882, que intimo o advogado 

do autor de que, no prazo de 05 (cinco) dias, deverão comparecer em 

cartório, os Srs. Rafaela Thereza Valdameri e Flavio José Bolchi, 

proprietários dos imóveis oferecidos em caução pelo requerente, a fim de 

assinar o Termo de Caução dos referidos imóveis.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010850-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA FEITOSA MAIA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H OLHOS SANTAREM LTDA - EPP (RÉU)

FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO DE GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Não havendo elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência 

subscrita pela autora em 04.9.2017 (Doc. Id. 9813782), em observância 

aos artigos 5º, LXXIV, da CRFB/88 c.c. 98 e 99, §º 3º do CPC, defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado. Em 

prosseguimento, preenchendo a inicial os requisitos essenciais e não 

sendo caso de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para 03.7.2018 

(terça-feira), às 14:00 horas, devendo as rés serem citadas com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Em observância aos artigos 168, 

caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, 

caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 

20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 
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as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada gratuitamente no Fórum desta comarca pelo 

conciliador Jonas Edu Gruen (sala 40 ou 48). Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, advertindo as partes a respeito 

das sanções aplicáveis em caso de não comparecimento à audiência. 

Cumpra-se e intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 185578 Nr: 6717-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB DA SILVA ALIMENTOS - ME, JOSE 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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 para o regular prosseguimento do feito, diante do 

silêncio dos executados após a citação por edital, nos termos da decisão 

de f. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 73493 Nr: 1971-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE ÓLEO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

LUBRIFICANTES LTDA., ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS, ALFEU 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RODRIGUES DIAS - 

OAB:58476, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - OAB:15766, 

JANAINA ACÁCIA RODRIGUES MORAES - OAB:8910-MT, ROGÉRIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6569

 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 que compareça na secretaria 

desta Vara Cível para retirar as cartas precatórias expedidas, devendo 

promover a distribuição, juntando aos autos os comprovantes, bem como, 

acompanhar e promover os atos e diligências necessários ao andamento 

das Cartas Precatórias nas comarcas deprecadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38091 Nr: 927-02.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:55172

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que foi expedido nestes autos o novo alvará n. 

389477-0/218 e enviado eletronicamente ao setor de Depósitos Judiciais 

do TJMT, devendo a parte interessada acompanhar o pagamento pelo site 

do TJMT - depósitos judiciais - consulta pública de alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 64737 Nr: 4395-37.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARÃES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JUNIOR MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 26.10.2017 (f. 168), 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 26.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, certifique-se se o executado foi devidamente 

intimado à indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de 

penhora, conforme determinado em 07.10.2014 (122).

 Por conseguinte, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 

854 do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 26.9.2017 (fls. 

165/166) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias do executado “Jakson Junior Mass”, CPF 

nº 988.681.601-53, até o limite de R$ 31.473,07 (trinta e um mil, 

quatrocentos e setenta e três reais e sete centavos), conforme cálculo 

elaborado em 01.9.2017 (f. 167), 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, bem como promover os atos e diligências que lhe 

incumbem, indicando bens do devedor, passíveis de penhora ou, não 

havendo bens, manifestar-se nos termos do art. 921, III, do CPC.

Com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, determino a inclusão do nome 

dos executado nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos SPC e 

SERASA.

Por fim, indefiro o pedido “suspensão da carteira nacional de habilitação 

do executado”, por ausência de amparo legal.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275361 Nr: 13313-44.2016.811.0015

 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: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO JOSÉ DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 01.9.2016, por 

Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face de 

Clarindo José de Sena.

Todavia, em 06.11.2017 (f. 40), a autora manifestou-se pela desistência 

da ação e a conseguinte extinção do processo, sob o argumento de que 

“o requerido efetuou o pagamento do débito em aberto de forma 

administrativa, diretamente ao autor” [sic].

Na espécie, constata-se que o réu sequer foi citado e o bem objeto da 

ação não foi localizado, conforme certificado pelo oficial de justiça em 

10.7.2017 (f. 36), razão pela qual a desistência da ação por parte da 

autora independe do seu consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario 

sensu”).

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela autora em 

06.11.2017 (f. 40), e declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC.

Custas já recolhidas (fls. 18/20 e 24v/25), arcando a autora com eventuais 

despesas processuais remanescentes.

 Por conseguinte, determino a baixa da restrição judicial de circulação 

anotada em 09.02.2017 (f. 28), no prontuário do veículo objeto da ação, 

junto ao sistema “Renajud”.

P. R. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 18269-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYSSE ESCOBAR DANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pedido de suspensão do processo formulado pela autora 

em 02.8.2017 (f. 69), a ação foi distribuída em 17.12.2013, e até a 

presente data a ré não foi localizada, cabendo na espécie, observar os 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, com fundamento nos artigos 5º, LXXVIII da CRFB c.c. 139, II, 

do CPC, indefiro o pedido formulado pela autora em 02.8.2017 (f. 69), e 

determino a consulta do endereço atualizado da ré Taysse Escobar 

Danzer, CPF nº 023.857.981-66, junto ao banco de dados a disposição do 

juízo, promovendo-se as devidas citações nos novos endereços obtidos.

Frustrada a tentativa de citação pessoal da ré, cite-se por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias.

Caso a ré, devidamente citada por edital, não apresente resposta, desde 

já, com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio lhes curador especial 

um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá ser 

intimado para o seu mister, observando-se o disposto no artigo 5º da LCE 

nº 146/2003.

Com a resposta, diga a autora, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189785 Nr: 11209-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA STANGHILIN DA SILVA, JOÃO CARLOS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RAMOS BARRETO, MARLI FERREIRA 

DA SILVA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Defiro os pedidos formulados pelos autores em 21.9.2017 (f. 108), 

porquanto já preclusa a via recursal das decisões proferidas em 

17.12.2013 (f.25) e 31.3.2017 (f.81), as quais devem ser cumpridas 

integralmente e com celeridade.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 226149 Nr: 3413-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOOSE MENDES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela exequente em 18.9.2017 (f. 81), e 

determino a consulta do endereço atualizado da executada Loose Mendes 

e Cia Ltda., CNPJ nº 09.128.635/0001-43, junto ao banco de dados a 

disposição do juízo, promovendo-se as devidas citações nos novos 

endereços obtidos.

Frustrada a tentativa de citação pessoal da executada, cite-se por edital 

com prazo de 20 (vinte) dias.

Caso a executada, devidamente citada por edital, não apresente resposta, 

desde já, com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio lhe curador 

especial um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá 

ser intimado para o seu mister, observando-se o disposto no artigo 5º da 

LCE nº 146/2003.

Com a resposta, diga a exequente, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 242841 Nr: 13842-97.2015.811.0015

 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: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MENDE NUNES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 185.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 01.10.2015 (f. 26), que deferiu, 

liminarmente, o pedido de busca e apreensão do veículo "GM Chevrolet 

S10, LT, DD2, cor branca, ano/mod 2012/2013, placas OBM 0517".

Não obstante, em 29.9.2015 (f. 28), a autora requereu a suspensão do 

processo por 06 (seis) meses, "face ao acordo extrajudicial realizado" 

[sic], vindo a informar posteriormente, em 11.3.2016 (f. 35), que o acordo 

não foi cumprido, requerendo o prosseguimento da ação.

Expedido mandado de busca e apreensão do veículo, este não foi 

localizado, conforme certificado pelo oficial de justiça em 12.6.2017 (f. 42).

Pois bem. Diante de tais circunstâncias, em que pese o singelo pedido de 

"realização de pesquisa Infojud" [sic], formulado pela autora em 25.7.2017 

(f. 44), não localizado o veículo objeto da ação, cabe observar o disposto 

no artigo 4º do DL 911/69 ou mesmo o disposto no artigo 329, I, do CPC.

Por ora, considerando que o contrato de alienação fiduciária em garantia 

celebrado em 13.5.2013 (fls. 19/21) constitui título executivo extrajudicial, 

faculto à autora, em 15 (quinze) dias, aditar ou alterar o pedido (CPC, art. 

329, I), promovendo execução por quantia certa ou requerer a conversão 

da ação de busca e apreensão em execução para entrega de coisa (Art. 

4º, DL 911/69), apresentando, em qualquer caso, planilha discriminada e 

atualizada do crédito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 119838 Nr: 12267-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA GOMES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela exequente em 13.6.2017 (f. 104), e 

determino a consulta do endereço atualizado da executada Adélia Gomes 

Machado, CPF nº 389.392.581-34, junto ao banco de dados a disposição 

do juízo, promovendo-se as devidas citações nos novos endereços 

obtidos.

Frustrada a tentativa de citação pessoal da executada, cite-se por edital 

com prazo de 20 (vinte) dias.

Caso a executada, devidamente citada por edital, não apresente resposta, 

desde já, com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio lhe curador 

especial um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá 

ser intimado para o seu mister, observando-se o disposto no artigo 5º da 

LCE nº 146/2003.

Com a resposta, diga a exequente, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 86112 Nr: 3541-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ADRIANO SCOMPARIN - OAB:OAB/MT 

21.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Em que pese a afirmação feita pelos advogados Adriano Bulhões dos 

Santos, OAB/MT 8182 e Darvin Krauspenhar Junior, OAB/MT 9.061-B, em 

08.02.2018 (f. 171), no sentido de que "não possuem poderes para 

representar o Executado" [sic], a procuração cuja cópia se encontra à f. 

173 foi outorgada pelo executado Clayton Marques Arantes para que os 

causídicos patrocinassem a sua defesa na presente Execução, tanto que 

opuseram Embargos (Cód. 98978), extintos em 2011, de modo que as 

intimações feitas em nome de seus advogados presumem-se válidas, 

salvo comprovada renúncia, devidamente comunicada ao constituinte, não 

havendo, portanto, necessidade de intimação pessoal.

Por ora, em observância ao artigo 465, § 4º, do CPC, defiro o pedido 

formulado pelo perito judicial em 07.4.2017 (fls. 150/151) e reiterado em 

18.12.2017 (f. 163) e determino o levantamento de 50% (cinquenta por 

cento) do valor dos honorários periciais, mediante transferência para a 

conta bancária indicada pelo perito (fls. 151 e 163).

No mais, cumpra-se integralmente as decisões proferidas em 30.4.2012 (f. 

61), 05.8.2016 (f. 125) e 22.11.2017 (f. 159), sobretudo no tocante ao 

cumprimento, pela exequente, do disposto no artigo 844 do CPC e 

apresentação de planilha atualizada dos cálculos da dívida.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 242885 Nr: 13879-27.2015.811.0015

 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 BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA PAIM ME, SANDRA 

APARECIDA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar e requerer o que entender de direito sobre as 

correspondências devolvidas com motivo da devolução “Desconhecido” 

(fls. 38v; 39v). Caso requeira cumprimento por mandado ou carta 

precatória, deverá, concomitantemente, recolher a guia de diligência ou 

preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 245630 Nr: 15607-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, GECI MACIEL COSTA

 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:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que INTIMO a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

recolher a guia de diligência ou preparo do Oficial de Justiça para posterior 

expedição do mandado de citação, sendo que as referidas guias 

encontram-se disponíveis no site do TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252847 Nr: 19746-98.2015.811.0015

 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): WALDEANIO LOPES LIMA -ME, WALDEANIO 

LOPES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que INTIMO a parte EXEQUENTE para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas (fls. 

56v, 57v e 58), promovendo os atos e diligências que lhe competem, 

dando prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. 

Caso requeira cumprimento por mandado ou carta precatória, deverá, 

concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do site do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 236312 Nr: 9644-17.2015.811.0015

 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: FÁBIO SEITI HORINOUCHI, GISELE APARECIDA DA 

SILVA HORINOUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUIMAR ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR A. PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.284 - MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que INTIMO a parte REQUERENTE para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça (f. 

127), promovendo os atos e diligências que lhe competem, dando 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. Caso 

requeira novo cumprimento por mandado ou carta precatória, deverá, 

concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do site do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189942 Nr: 11389-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SURUQUÁ LTDA, ANDRE CEZAR 

ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que encaminho os autos à expedição de carta para nova 

tentativa de intimação pessoal do exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 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: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 INTI MAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO DA AUDIÊNCIA E DA 

DECISÃO A SEGUIR: "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 da Parte Requerida

 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: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 CERTIFICO que procedi ao cadastro do advogado do Executado e 

INTIMO-O da decisão a seguir: "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.: 218778 Nr: 17498-96.2014.811.0015

 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 CATERPILLAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. MADEIRAS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650/SP, DARCI NADAL - OAB:30731/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que INTIMO a parte REQUERENTE para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito sobre a 

certidão do Oficial de Justiça do Juízo (f. 130). Caso requeira novo 

cumprimento por mandado ou carta precatória, deverá, concomitante, 

recolher a guia de diligência ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação das Partes

 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: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 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 ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 402 

(quatrocentos e dois) processos conclusos há mais de 50 (cinquenta) 

dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 10 (dez) 

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 das Partes

 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: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 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 ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 402 

(quatrocentos e dois) processos conclusos há mais de 50 (cinquenta) 

dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 10 (dez) 

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 das Partes

 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: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Havendo proposta de acordo formulado pelo aqui executado nos autos da 

ação revisional Cód. 170439, em apenso, pendente de análise pela aqui 

exequente, aguarde-se o prazo para manifestação da credora naqueles 

autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham conclusos.

Promova-se o cadastramento do advogado do executado, para futuras 

intimações.

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001942-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RIBEIRO WALKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1001942-95.2018.8.11.0015. Autora: Ana Lucia Ribeiro Walker. Réu: 
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Município de Santa Carmem. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência ajuizada através do sistema informatizado 

“PJe” em 14.3.2018 por Ana Lucia Ribeiro Walker em face do Município de 

Santa Carmem. Não obstante, compete ao juízo da 6ª Vara da comarca de 

Sinop processar e julgar os feitos onde seja parte, interessada ou 

interveniente as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, bem 

como as cartas precatórias cíveis, consoante Quadro de Competências da 

CGJ/MT (atualizado até 07.7.2015). Nessa situação, em observância aos 

princípios da economia e da celeridade processual, à luz do disposto no 

art. 8º do CPC, determino a remessa dos autos ao juízo da 6ª Vara Cível 

local, com as devidas anotações no sistema informatizado “PJe”. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 16 de março de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008909-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL ALMEIDA DE LIMA (EXECUTADO)

JOSE MARIA FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1008909-93.2017.8.11.0015 Exequente: J. V. Borchers - 

Transportes –ME. Executados: José Maria Ferreira Lima e Eranil Almeida 

de Lima. Reporto-me à decisão proferida em 23.01.2018 (Doc. Id. 

11450217), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e/ou 

parcelamento das custas formulado pela exequente na inicial, tendo ela 

comprovado o recolhimento das custas e taxas judiciais em 19.02.2018 

(Docs. Ids. 11803007, 11803678 e 11803711). Pois bem. Cuida-se de 

execução de título extrajudicial proposta em 25.7.2017 por J. V. Borchers - 

Transportes -ME em face de José Maria Ferreira Lima e Eranil Almeida de 

Lima, visando a cobrança de crédito atualizado no valor de R$ 58.087,75 

(cinquenta e oito mil e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 

Posteriormente, em 11.12.2017 (Doc. Id. 11073197), a exequente 

apresentou aditamento à petição inicial, formulando pedido de tutela de 

urgência com o propósito de “determinar o arresto do seguinte bem: 01 

(um) TRA/C TRATOR, marca Volvo/FH12 380 4, ano/modelo 2004/2004, a 

diesel, cor prata, placa KAB6437, Chassi nº 9VBA4CMA24E704474 e 

Renavan nº 00831922290, o qual se encontra em poder do Executado 

José Maria Ferreira Lima, brasileiro, casado, empresário, portador da 

CI/RG nº 10223053 SJ/MT, inscrito no CPF nº 924.416.968-15, residente e 

domiciliado na Rua Com. Henrique Santos nº 304, Jardim Glória II, CEP nº 

78140-320, Várzea Grande-MT, oficiando-se ao DETRAN/MT para que 

anote a constrição nos cadastros do referido veículo, impedindo assim o 

licenciamento, circulação e transferência” [sic]. Em que pese o pedido de 

tutela de urgência formulado pela exequente, o Código de Processo Civil já 

prevê, como atos subsequentes à citação do devedor, tão logo verificado 

o não pagamento do débito no prazo assinalado, a penhora e o arresto de 

bens, conforme disposto nos artigos 829, § 1º e 830 do CPC, in verbis: 

“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. § 2o A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. 

[sic] g.n. Nessa perspectiva, embora evidenciada a probabilidade do 

direito, pelos documentos que instruem a inicial, os quais comprovam a 

existência da relação jurídica e o inadimplemento do crédito, não estão 

demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

porquanto a providência requerida pela exequente pode ser realizada 

ordinariamente e no momento oportuno, como ato próprio do processo de 

execução, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique a 

concessão da tutela de urgência. Com estas razões, recebo o aditamento, 

porém, não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, indefiro o 

pedido de tutela de urgência, determinando, por ora, a citação dos 

executados para pagamento, nos termos do artigo 829 do CPC. Em 

observância ao artigo 827, “caput”, do referido diploma legal, fixo os 

honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado do 

crédito exequendo. Observe-se e cumpra-se o disposto nos arts. 829, § 

1º e 830 do CPC, bem como os arts. 1.049 e seguintes da CNGCGJ/MT. 

Intimem-se. Sinop/MT, 20 de março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000999-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM GONCALVES (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000999-15.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A INTERESSADO: WILLIAM GONCALVES Vistos, 

etc... Intime-se a Autora para que dê prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

da Autora, consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001888-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (RÉU)

DALTON ROBERTO CAGNINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001888-32.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. RÉU: D.R.F 

COMERCIAL AGRICOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI Vistos, etc... 

Em se tratando de ação de reintegração de posse decorrente de contrato 

de aluguel, o valor da causa deve observar o disposto no art. 292, II do 

CPC, ou seja, deve equivaler ao valor do contrato ou das parcelas 

vencidas, que neste caso perfaz o valor de R$ 408.117,45, doc. ID 

12183393. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA 

CAUSA. 1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da 

fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência 

desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício 

patrimonial pretendido pelo autor. 2. Embora o contrato de comodato não 

tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na 

ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora 

estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 

3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de 

Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a 

posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial 

parcialmente provido. (REsp 1230839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013) Pelo exposto, 

com fundamento no art. 292, § 3º do CPC, fixo o valor da causa em R$ 

408.117,45 e determino a intimação da autora para que proceda ao 

recolhimento da diferença das custas processuais no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001522-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001522-90.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: EMERSON MEDEIROS DOS 

SANTOS Vistos, etc... Em que pese a divergência que existia antigamente 

acerca da necessidade ou não do pagamento da integralidade do contrato 

para a purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, firmou entendimento de que 

“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, § 2º 

assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Por essas razões, entendo pertinente o pagamento das 

parcelas vincendas com o abatimento dos juros remuneratórios 

contratados. Nesse sentido é a jurisprudência, veja-se: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1- O pagamento antecipado da dívida 

enseja a redução proporcional dos juros, de acordo com determinação 

contida no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o adimplemento 

substancial do débito justifica o posicionamento adotado pelo julgador ao 

manter a posse do bem financiado em poder do devedor, com a extinção 

do feito, estando quitada a integralidade da dívida, com o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, mormente quando este aspecto da 

questão está acobertado pela preclusão, por não ter a parte se insurgido 

a respeito em tempo hábil. Agravo regimental improvido. (TJGO; AC 

0185316-19.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Carlos Escher; DJGO 08/10/2015; Pág. 278) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. Veículo. Purga da 

mora. Total da dívida. Honorários. Parcela não contemplada pelo 

Decreto-Lei nº 511/1969 na redação da Lei nº 10.931/2004. Ausência de 

discriminação da dívida. Efeito ativo concedido. Determinação de 

devolução do bem. Vencimento antecipado da dívida. Possibilidade. 

Redução proporcional dos juros e acréscimos. Imperatividade. Art. 52, § 

2º, do CDC e art. 1426 do CC. Agravo de instrumento conhecido e provido. 

Decisão unânime. O STJ sacramentou no RESP repetitivo nº 14185931 que 

nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. Entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. , sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. Porém, não restou decidido a respeito da redução proporcional 

dos juros e acréscimos quando ocorre o pagamento antecipado da dívida. 

Assim, harmonizando a jurisprudência do STJ com os ditames legais, uma 

vez que ocorra o inadimplemento do devedor, a dívida vence de forma 

antecipada, mas deve haver a redução dos juros e acréscimos sob pena 

de enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual deve 

apresentar, com a sua vestibular de busca e apreensão, o cálculo da 

dívida já abatidos os juros futuros e devidamente reduzidos todos os 

acréscimos imputados no capital de forma proporcional, pois fazer 

diferente é possibilitar uma promoção ao inverso para que o consumidor 

compre um veículo e pague dois. (TJSE; AI 201400818696; Ac. 

14634/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de 

A. Lima; DJSE 19/09/2014) Diante disso, intime-se o banco/autor para que 

apresente os cálculos, na forma como aqui determinado, evitando-se, 

assim, enriquecimento sem causa, bem como emende a inicial, atribuindo 

novo valor à causa, recolhendo as custas judiciais vinculadas ao presente 

feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos. Prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000257-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000257-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: LONGO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Cite-se a Ré para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 16/05/2018, às 

17:00 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 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, a ré deverá 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000956-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA NETTSON (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MARRE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000956-44.2018.8.11.0015 AUTOR: PERLA 

CRISTINA NETTSON RÉU: CAMILA MARRE FARIAS Vistos, etc... Defiro a 

autora os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para 

integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

30/05/2018, às 17:00 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003480-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

ROSA INES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação dos 

executados da penhora on line realizada, no bairro Jardim Vitória, 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. Deverá ainda, no mesmo prazo indicar bens passíveis de 

penhora pois já foi expedido anteriormente mandado de penhora e 
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conforme certidão de ID 9909009 não foi localizado bens naquele momento 

passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000257-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000257-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: LONGO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Cite-se a Ré para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 16/05/2018, às 

17:00 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 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, a ré deverá 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-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008539-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL FONSECA MACEDO (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do notificante Dr. RAFAEL BARION DE PAULA para 

que no prazo de cinco (5) dias compareça perante este juízo e respectiva 

escrivania e assine o termo de entrega de autos, para posterior baixa da 

mesma, sob pena de remessa ao arquivo no estado em que se encontra.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163767 Nr: 11687-63.2011.811.0015

 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: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, que expressa à obrigação de pagar 

importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes Embargos, e, consequentemente, PROCEDENTE a Ação 

Monitória, para condenar a Ré/Embargante ao pagamento de R$ 6.132,50 

(seis mil cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC e mais juros de mora (AgRg no Agravo 

em Recurso Especial nº 782.176/RJ) a partir do vencimento de cada 

parcela (R$ 3.066,25 – a partir de 21/06/2009, e R$ 3.066,25 – a partir de 

21/07/2009), e ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.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.Sinop, 

19 de março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155723 Nr: 2928-13.2011.811.0015

 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: SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES MOTORNEI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT

 Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

PROCEDENTES os embargos, para declarar nulas as duplicatas de 

números 89.027704-A, 89.027704-B, 89.027704-C, 89.027704-D e 

89.027704-E (fls. 14; 16; 18; 20 e 22), e as duplicatas 89.029108-A, 

89.029108-B e 89.029108-C (fls. 26; 28 e 30), consequentemente, julgo 

IMPROCEDENTE a ação monitória, CONDENANDO a Autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.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.Sinop, 

19 de março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119529 Nr: 11831-08.2009.811.0015

 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: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, que expressa à obrigação de pagar 

importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes Embargos, e, consequentemente, PROCEDENTE a Ação 

Monitória, para condenar o Ré/Embargante ao pagamento do que for 

apurado, por simples cálculo matemático, nos moldes delimitados nesta 

sentença, e ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação.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.Sinop, 19 de 

março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 125018 Nr: 4231-96.2010.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 350 de 414



 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA TERESINHA COSTA - ME, MARISA TERESINHA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JUNIOR - OAB:8194-A/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, e CONDENO o Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando sua cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 61. Translada-se 

cópia desta decisão para os autos de n° 584-93.2010.811.0015 (Número 

antigo 53/10 – Código nº 121410), e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.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.Sinop/MT, 19 de março 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 10042-03.2011.811.0015

 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: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Intimar o advogado do autor Dr. GERSON LUIS WERNER para que no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação, no bairro: Cidade Jardim, 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 Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172317 Nr: 7260-86.2012.811.0015

 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: IVONETE APARECIDA GODOY DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA., SONY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CAPATTI 

FILHO - OAB:294.612/SP, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, 

JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT, MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347/SP, NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061

 Intimar o advogado da autora Dr. JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO 

para que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender 

de direito sobre a petição e comprovante de pagamento de fls. 171/173, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 298216 Nr: 7312-09.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH APARECIDA GOMES DE ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES & CIA LTDA ME, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, JOAQUIM 

ARCANJO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. LEDOCIR ANHOLETO para que no prazo 

de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio eletrônico, no formato 

arquivo word, através do email snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a 

petição inicial e, após comprove o envio juntando nos autos o original do 

resumo ou da petição inicial para posterior expedição do Edital de citação, 

conforme determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior 

cumprimento do despacho de fls. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270231 Nr: 9917-59.2016.811.0015

 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: JOSIANE APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACLIN - SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES - HOSPITAL BOM JESUS, JOSÉ ALBERTO PARDO 

SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Intimar o advogado da autora Dr. CARLOS ALBERTO DE PAULA para que 

no prazo de 03 (três) dias, diga se sua 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 o devido recebimento, com a informação 

da EBCT "mudou-se"( 452vº), 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.: 270231 Nr: 9917-59.2016.811.0015

 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: JOSIANE APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACLIN - SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES - HOSPITAL BOM JESUS, JOSÉ ALBERTO PARDO 

SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Intimar o advogado dos requeridos Dr. EDSON FRANCISCO DONINI para 

que acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Nova Canaa do 

Norte - MT, a fim de que a mesma não seja devolvida por falta de 

providência da parte, bem como para que todas as manifestações 

referentes a mesma sejam realizadas diretamente naquela Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204029 Nr: 6216-61.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANCO & OLIVEIRA LTDA -ME, MOISES GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, MARISA DOS SANTOS BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 351 de 414



 Intimar o advogado do requerido Dr. HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE para que no prazo de 03( três) dias, diga se seu 

constituinte comparecerá à audiência designada para o dia 17/04/2018, às 

15:30, 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 por duas vezes sem o devido recebimento, com a 

informação da EBCT "mudou-se"(90/91vº), sob pena de ser aplicado o 

disposto no art. 274, § único do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166992 Nr: 1826-19.2012.811.0015

 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: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., EDSON MARCOS 

MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, 

CELIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690

 Os requerentes apresentaram Embargos de Declaração às fls. 305/310, 

alegando contradição e obscuridade na sentença de fls.288/300, uma vez 

que as partes requereram a prova pericial e o seu indeferimento 

caracteriza cerceamento de defesa; bem como houve contradição quanto 

à incidência dos efeitos da revelia. Por fim, aduzem omissão quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova.

 Instado a se manifestar, o requerido o fez às fls. 314/315, refutando os 

embargos declaratórios.

 FUNDAMENTO E DECIDO:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

 Inicialmente, é imperioso ressaltar que, nos termos do artigo 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis 

para esclarecer ou eliminar obscuridade, suprir omissão ou contradição e 

corrigir erro material contido no julgado, uma vez que sua finalidade é 

aperfeiçoar as decisões judiciais, de modo a propiciar uma tutela 

jurisdicional clara e completa. Nesse sentido:

“Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, 

contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – 

decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas 

do relator”. (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 

06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262).

Destaca-se, portanto, que os embargos de declaração não são cabíveis 

quando a pretensão é a rediscussão da causa e a alteração do 

entendimento exposto pelo órgão jurisdicional. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. 

EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A 

atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, 

em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no 

julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a 

contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como 

consequência necessária. 2. Advogado subscritor dos recursos 

devidamente constituído por meio de instrumento de procuração. 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, dando 

provimento ao agravo regimental, determinar a conversão do agravo em 

recurso especial. (EDcl no AgRg no AREsp 485.955/DF, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 16/05/2016)”.

Nessa senda, compulsando os autos, denota-se que os requerentes 

pretendem rediscutir a causa, utilizando-se de recurso inapropriado, haja 

vista que não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade da 

sentença. Com efeito, no que se refere ao indeferimento da prova pericial 

foi suficientemente fundamentado na sentença, não havendo contradição. 

De igual forma, foi reconhecida a revelia, observando-se, entretanto, a 

presunção relativa que dela emana.

Por fim, não há se falar em ausência de apreciação sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, notadamente porque inexiste questão de fato 

controvertida nos autos, de modo que a decisão analisou tão somente as 

questões de direito, nada referindo acerca das provas produzidas nos 

autos.

Assim, verifica-se que não assiste razão aos requerentes notadamente 

porque a sentença foi devidamente motivada, sendo inexistentes as 

hipóteses de omissão, contradição e obscuridade, não se prestando os 

presentes aclaratórios ao reexame da causa. Nesse sentido, colaciona-se 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

“DIREITO PRIVADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – 

CORREÇÃO - PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. O art. 463 do CPC, permite, de ofício ou por 

requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros 

materiais da decisão. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. (ED 36350/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2016, Publicado 

no DJE 13/04/2016)”. Grifei.

Destarte, qualquer modificação da sentença deverá ser feita pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante provocação, através da 

interposição de recurso, para correção de eventual error in procedendo 

ou error in judicando. A propósito:

“E M E N T A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração não são meio hábeis para 

discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos, 

devendo a parte usar dos meios recursais próprios para externar seu 

inconformismo com a decisão, não se prestando os declaratórios a esse 

fim. Devem ser desprovidos os declaratórios em que as questões nele 

levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e 

pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar a ocorrência 

efetiva dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil. (ED 

36196/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)”. Grifei.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, 

mantendo a sentença como lançada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156004 Nr: 3161-10.2011.811.0015

 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: ANGELO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Defiro o pedido do requerente para determinar o cálculo judicial, de 

acordo com o determinado no V. acordão de fls. 147, tão somente para 

esclarecer se há valores a serem restituídos ao requerente.

Após, digam as partes, em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161527 Nr: 9113-67.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMÉRIO PAULA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre a correspondência 
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devolvida (fl. 87 verso), tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerido na petição de fl. 89.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187709 Nr: 8973-62.2013.811.0015

 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: DORIVAL EDVINO FEIX, ALDA CLACI WEIMANN FEIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ BENEDET, JOÃO BERTOTI 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, para determinar o cancelamento da constrição, e, 

consequentemente, da adjudicação realizada sobre o imóvel registrado na 

matrícula nº 27494 do CRI de Sinop/MT, nos autos de execução em 

apenso – Código nº 13528, reconhecendo o domínio e a posse da parte 

embargante sobre o mesmo, confirmando a liminar de fls. 

146/147.Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015.Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Traslade-se cópia da presente aos autos em 

apenso - Código nº 13528.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200615 Nr: 3256-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME (IMPORT MULTIMARCAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALVINO FERRAZ - 

OAB:OAB/PR.42.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se pessoalmente a parte autora a dar andamento no feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152898 Nr: 995-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.407-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias informar o atual endereço da executada, 

tendo em vista que ela não foi localizada no endereço constante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 76440 Nr: 4803-91.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BARBOSA LOPES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE GUERREIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se pessoalmente a parte autora a dar andamento no feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (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)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1001011-92.2018.8.11.0015 Cuida-se de pedido de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com pedido de antecipação de tutela, ajuizado 

por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, aduzindo que foi constituída em 

2012, com o objetivo de atuar no ramo de vendas de insumos agrícolas, 

mediante o financiamento da produção rural de seus clientes, de modo 

que, em suma, realiza a troca de insumos pelo produto da colheita dos 

clientes, mediante a emissão de Cédula de Produto Rural, a fim de garantir 

a transação comercial. Ocorre que, após quatro anos da fundação da 

empresa, em 2016, o ramo da agricultura enfrentou crise econômica sem 

precedentes, a qual persistiu até 2017, causando aumento da 

inadimplência, disparo do custo financeiro e escassez de crédito, 

afetando sobremaneira a requerente. Estende, pontuando que, diante de 

seu baixo capital de giro aliado à ausência de recursos próprios para 

suportar a inadimplência dos clientes, passou a enfrentar dificuldades 

financeiras e não conseguiu negociar os débitos extrajudicialmente junto 

aos credores. Sustenta que a preservação de sua atividade comercial 

colaborará para a economia local e conservação de empregos, 

asseverando, ainda, que é possível o seu soerguimento, com o 

deferimento do pedido de recuperação judicial, pois acredita que a 

dificuldade enfrentada se trata de situação transitória e passível de 

reversão, elencando a presença dos requisitos autorizadores, previstos 

na Lei n.º 11.101/2005. Postula, ao final, pela concessão de tutela de 

urgência de natureza antecipada, consistente na (i) declaração de 

competência exclusiva deste juízo para decidir acerca de atos 

expropriatórios envolvendo bens da requerente; (ii) suspensão das 

restrições de crédito e apontamento em nome da requerente; (iii) 

declaração de bens essenciais à atividade empresarial e impedimento de 

medidas expropriatórias sobre estes; (iv) suspensão do efeito dos 

endossos emitidos pela requerente, com a consequente inexigibilidade do 

recebimento dos créditos descritos nas CPR’s endossadas, pelos 

endossatários e (v) determinação de que os bens dados em garantia de 

alienação fiduciária permaneçam na posse da requerente até o deslinde 

do feito. Com a inicial, juntou documentos. A requerente comprovou o 

recolhimento das custas judiciais, através dos IDs n.º 

11803550/11803665. Foi determinada realização de perícia prévia, a qual 

aportou no ID n.º 12270664/12270747. DECIDO: 1- DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: O artigo 48 da Lei nº 11.101/2005 estabelece 

os pressupostos para que o devedor possa requerer a Recuperação 

Judicial e, considerando que a requerente declarou na exordial que exerce 

atividade há mais de 02 (dois) anos; jamais foi falida ou obteve a 

concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foi condenada 

pela prática de crime falimentar, admite-se as declarações, até porque, 

nos termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar 

informações falsas no processo. Ademais, consoante se extrai do Laudo 

Técnico Pericial constante do ID n.º 12270664, nota-se que a requerente 

cumpriu as exigências do artigo 51 da citada Lei, apresentando os 
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documentos que demonstram a veracidade das informações prestadas na 

exordial. Bem assim, de acordo com as informações prestadas pelo perito, 

aliadas aos documentos que embasam a ação, estão satisfeitas as 

exigências do artigo 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas. Dessa 

forma, visando viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira da requerente, 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 (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento 

da Recuperação Judicial da empresa D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, 

sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 

15.108.969/0001-58, instalada na Rua Colonizador Enio Pepino, nº 6335, 

Setor 1, Distrito Industrial Norte, em Sinop/MT. 2- DO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL: Nomeio administrador judicial a empresa ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, 

representada pelo economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no 

Conselho Regional de Economia do Estado de Mato Grosso – Corecon n.º 

1541/MT, com enderço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 

2000, salas 104, 105 e 306, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, que 

deverá ser intimado desta nomeação e para, em 48 (quarenta e oito) 

horas, assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso (art. 33 da 

LRE), bem como proceder na forma do artigo 22 da citada Lei. Nos termos 

do artigo 24 da Lei nº 11.101/205, fixo a remuneração do Sr. administrador 

em R$ 745.667,35 (setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) que corresponde a 1% 

(um por cento) do valor total devido aos credores (R$ 74.566.735,66). 

Assim, determino que a recuperanda proceda ao depósito do 

adiantamento de 60% (sessenta por cento) sobre o total dos honorários, 

ou seja, R$ 447.400,41 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 

reais e quarenta e um centavos), diretamente em conta indicada pelo 

administrador, em 20 (vinte) parcelas mensais, no valor de R$ 22.370,02 

(vinte e dois mil, trezentos e setenta reais e dois centavos) cada uma, 

iniciando-se no dia 10 (dez) de abril de 2018, e as demais no mesmo dia e 

meses subsequentes. O saldo remanescente (40%), que corresponde a 

R$ 298.266,94 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e seis 

reais e noventa e quatro centavos), deverá ser depositado em juízo, na 

Conta Única do TJ/MT, vinculado aos presentes autos, após o 

encerramento da Recuperação Judicial, com a prestação de contas e 

relatório circunstanciado, nos termos do § 2º, do artigo 24, da LRF. O 

administrador judicial, dentre suas atribuições legais, no prazo de 30 

(trinta) dias, deverá informar ao juízo a situação da empresa recuperanda, 

para fins de fiscalizar as atividades do devedor e apresentar relatório 

mensal das atividades do devedor, nos termos do artigo 22, inciso II, 

alíneas “a” (primeira parte) e “c”, da LRF e, caso seja necessária a 

contratação de auxiliares (contador, advogado, economista etc) deverá 

informar e apresentar minuta de contrato no prazo de 10 (dez) dias. Os 

relatórios mensais de atividades da recuperanda, apresentado pelo 

administrador judicial, devem trazer a devida interpretação dos dados 

contábeis registrados nos documentos por ele juntados, devendo 

mencionar que atividades a empresa vem desenvolvendo nesse período, 

com a devida correlação entre as informações contábeis e a realidade 

apurada em suas diligências junto à empresa, bem como mencionar 

quaisquer outras informações que entenda relevantes. Com a juntada aos 

autos dos relatórios mensais das atividades do devedor, os credores 

(interessados diretos) e recuperanda poderão tomar ciência de seu 

conteúdo nos autos principais, independente de intimação diante de sua 

periodicidade, para se pronunciarem, se assim o quiserem, e requerem o 

que entender de direito. 3- DOS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: 

Com relação aos pedidos de concessão de tutela de urgência de natureza 

antecipada, insta consignar que o artigo 300 do CPC (Lei nº 13.105/2015) 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Feitas tais considerações, passo à análise individualizada das 

tutelas de urgência vindicadas, nos tópicos a seguir. 3.1. Da declaração 

de competência exclusiva deste juízo para decidir acerca de atos 

expropriatórios envolvendo bens da requerente: Insta esclarecer que a lei 

de regência preconiza que o deferimento do processamento da 

recuperação judicial implica em suspensão do curso de todas as ações e 

execuções em face da devedora, senão vejamos o disposto no art. 6º, da 

Lei n.º 11.101/2005: “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. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, 

habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de 

trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações 

a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça 

especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no 

quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz 

competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá 

determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação 

judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o 

crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” 

Entretanto, o juízo da recuperação judicial não atrai para si a competência 

para julgamento das ações que envolvam interesses da recuperanda, 

tampouco seu patrimônio. Deste modo, não é possível acolher esta 

pretensão da requerente, haja vista que se trata de medida genérica, que 

pretende que se reconheça que o juízo da recuperação judicial é 

competente para a prática de atos expropriatórios, questão esta que 

deverá ser analisada no momento oportuno. Com efeito, a pretensão ora 

deduzida se mostra prematura, quando sequer foram indicadas supostas 

ações expropriatórias, não sendo possível que se conceda uma medida 

abstrata, já que não se refere a uma situação específica. Ademais, 

eventual conflito de competência entre juízos deve ser dirimido pelo 

órgãos jurisdicional cabível e não por um dos possíveis juízos envolvidos 

no conflito. Assim, fica indeferido este pedido. 3.2. Da suspensão das 

restrições ao crédito e dos apontamentos efetivados em nome da 

requerente: Impende salientar que, ao revés do pretendido em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão de protestos e inscrições 

em órgãos de proteção ao crédito não se encontra entre os efeitos da 

decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Neste 

aspecto, convém destacar que o processamento da recuperação judicial 

não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em 

exclusão/suspensão das negativações/protestos antes da homologação 

do plano de recuperação judicial. Nesse sentido, a jurisprudência tem 

orientado que, somente depois de concedida a recuperação judicial, com a 

homologação do plano e a novação dos créditos, é que pode haver a 

retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes, senão 

vejamos: “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. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre 

outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a 

suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, 

inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina 

a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na 

recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga 

negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de 

recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do 

empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de 

eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade 

empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da 

falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 
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do plano). 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.” (STJ, 

REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – 

SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA 

JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ 

(REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO 

AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do processamento 

da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que 

devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de 

Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos. 

Precedente: “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 

1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 

– julgado em 02/6/2015).” (TJ-MT, AI 134028/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 21/03/2017). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS 

APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E DOS PROTESTOS – 

DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1.A sustação dos protestos e retirada do nome 

da Agravante do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de 

homologado o plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação 

dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso (art. 49, § 1º, e 59 da LRF); 2.O pedido de recuperação judicial 

da Agravante foi apenas recebido e seu edital expedido, encontrando-se 

ainda em fase de processamento, razão pela qual fica mantida a decisão 

objurgada, que indeferiu o cancelamento dos protestos e das restrições 

cadastrais que pendem sobre a empresa Agravante nesta quadra 

processual.” (TJ-MT, AI 137036/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no 

DJE 16/03/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL- EMPRESÁRIOS RURAIS - EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO - NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES NOS 

ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA E PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - 

HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - FIXADOS 

MODERADAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. Para requerer a 

recuperação judicial é necessária a comprovação da inscrição no registro 

de comércio há pelo menos 02 (dois) anos antes do ajuizamento do pedido 

de recuperação judicial, a exegese dos artigos 48 e 51 ambos da Lei 

Federal n. 11.101/2005. A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento 

de que somente é possível a exclusão do nome da recuperanda dos 

órgãos de inadimplência após a homologação do plano de recuperação 

judicial, visto que é nesta ocasião que as dívidas desta são novadas. O 

valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador 

judicial nomeado foi fixado de maneira moderada, respeitando o limite 

imposto pelo artigo 24, § 1º, da LeiFederal n. 11.101/2005.” (TJ-MT, AI 

74859/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

13/12/2016). Assim, considerando a ausência de previsão legal e, em 

consonância com o entendimento jurisprudencial acima citado, INDEFIRO 

tal pedido, sobretudo devido à ausência da probabilidade do direito 

aventado, requisito essencial ao deferimento da medida. 3.3. Do 

reconhecimento de bens essenciais às atividades da devedora e 

impedimento de medidas expropriatórias e determinação de que os bens 

dados em garantia de alienação fiduciária permaneçam na posse da 

requerente até o deslinde do feito: A devedora pretende a concessão de 

medida de urgência, consistente na declaração de essencialidade dos 

bens necessários ao funcionamento da empresa e determinação de 

impedimento de quaisquer medidas expropriatórias sobre estes, sob o 

argumento de que, para o soerguimento da empresa e êxito no 

procedimento da recuperação judicial, é imprescindível que tais bens 

permaneçam em sua posse. Bem assim, pretendeu a declaração judicial 

de que os bens dados em garantia de alienação fiduciária permaneçam em 

sua posse. Nesse aspecto, impende esclarecer que, nos moldes do caput 

do art. 49, da Lei n.º 11.101/2005 “Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, 

com a exceção dos casos previstos no §3º, do indigitado dispositivo legal, 

o qual prescreve que: “§ 3o 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 desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” 

Nessa senda, cumpre anotar que não se revela adequado o deferimento 

da medida de urgência postulada, uma vez que não há como determinar 

que os bens essenciais, mesmo aqueles dados em garantia de alienação 

fiduciária, permaneçam sob a posse da requerente até o deslinde do feito, 

nem ao menos durante o período de blindagem. Isso porque, sequer foram 

elencados nos autos quais são os aventados bens de capital, isto é, 

imprescindíveis ao funcionamento da atividade empresarial da requerente, 

de modo que, não é possível determinação genérica neste sentido, 

tampouco diante da inocorrência de quaisquer atos de constrição 

efetivados, revelando-se inócua tal medida nessa fase processual. 

Registro, por oportuno, que, eventual efetivação de retirada de bens por 

qualquer credor implicará na tomada de providências necessárias, 

analisando-se o caso em concreto e suas peculiaridades, sendo inviável a 

declaração genérica de imprescindibilidade dos bens, na forma pretendida 

pela devedora em sua inicial. Diante de tais ponderações, INDEFIRO a 

medida de urgência colimada. 3.4. Da suspensão do efeito dos endossos 

das CPR’s e inexigibilidade dos créditos em favor dos endossatários: A 

requerente afirma que seu ramo de atividade comercial envolve o 

financiamento de plantio, mediante o fornecimento de insumos aos 

agricultores, através da emissão de CPR, pela qual, os clientes assumem o 

compromisso de pagar pelos insumos, através da entrega de grãos, ao 

final da colheita. Aduz que, para obter matéria prima para o 

desenvolvimento de suas atividades, adquiriu produtos de fornecedores e, 

como forma de pagamento, endossou aos credores algumas das CPR’s 

emitidas por seus clientes. Assim, diante do pedido de recuperação 

judicial, pretende a suspensão dos efeitos dos indigitados endossos, sob 

o argumento de que os grãos, objetos das CPR’s, lhes devem ser 

entregues, com vistas a gerar fluxo de caixa para a empresa, de modo 

que os endossatários devem integrar o rol de credores da presente 

recuperação judicial, tal como ocorre nas operações bancárias referentes 

aos recebíveis de cartões de crédito. Com relação à suspensão dos 

efeitos dos endossos realizados pela devedora, vislumbro que tal pleito 

não merece acolhimento. Isso porque, a requerente sequer aportou aos 

autos as CPR’s mencionadas, cingindo-se em indicar o nome dos 

endossatários dos referidos títulos. Ademais, pelo que consta da inicial, a 

requerente perfectibilizou a transferência da titularidade dos créditos, 

consubstanciados nas Cédulas de Produto Rural, aos endossatários, os 

quais passaram a deter a qualidade de credores dos referidos títulos. 

Salienta-se que, de acordo com o art. 10 da Lei n. 8.929/94, se aplica às 

Cédulas de Produto Rural as normas de direito cambial, nos seguintes 

termos: “Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de 

direito cambial, com as seguintes modificações: I - os endossos devem ser 

completos; II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, 

mas, tão-somente, pela existência da obrigação; III - é dispensado o 

protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.” 

Assim, o endosso das CPRs se trata de ato jurídico perfeito, pois, com o 

endosso, os direitos inerentes ao título foram transferidos aos 

endossatários, que passaram a ser legítimos titulares dos direitos, 

restando legalmente autorizados a praticar todos os atos necessários 

para obter a satisfação de seu crédito. Deste modo, em face da 

segurança jurídica que deve nortear as relações comerciais, se revela 

inviável a suspensão dos aludidos endossos, haja vista que se tratam de 

créditos já cedidos a terceiros, não havendo discussão acerca da 
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validade dos endossos. Deste modo, INDEFIRO o pleito de suspensão dos 

efeitos dos endossos das Cédulas de Produto Rural. A propósito, o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de se 

manifestar com relação ao tema, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – 

CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO TRANSLATIVO – 

CONFIGURADO – ART. 10 DA LEI Nº 8929/94 – ENDOSSO CAUÇÃO NÃO 

ADMITIDO NA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DA 

AGRAVANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENDOSSO PLENO DAS CPR’S 

JÁ CONFERIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA DO PROCEDIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 5º, DA LEI Nº 

11.101/2005 – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DOS 

EMITENTES EM FACE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO. Não há no texto da Lei nº 8.929/1994, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 10.200 de 14.02.2001, qualquer 

vedação quanto ao endosso da CPR, existindo apenas a previsão 

expressa para que este seja na modalidade translativo ou completo, 

consoante se infere da redação do artigo 10. A lei não autoriza a mera 

entrega do título ao endossatário como garantia de outro negócio, sem a 

transferência da propriedade da cártula (CPR), motivo pelo qual as 

Cédulas de Produto Rural são títulos de crédito que não comportam 

endosso caução. Constatado que os endossos das CPR’s objeto da 

avença já haviam sido conferidos ao tempo da propositura da 

Recuperação Judicial, não há que se falar em aplicação do art. 49, § 5º, 

da Lei nº 11.101/05, tendo em vista que inexiste crédito a ser submetido à 

recuperação judicial. Em virtude da autonomia e abstração cambiária, que 

se aplicam às Cédulas de Produto Rural, não podem ser opostas ao 

endossatário, terceiro de boa-fé, as exceções pessoais relativas ao 

negócio que originou o título de crédito.” (TJ-MT - AI 18927/2014, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 15/04/2014). 

4- Das providências a serem tomadas: a) Determino, com fulcro no inciso 

III do artigo 52, da LRF, a suspensão do andamento de todas as ações ou 

execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

(art. 6º, §4º, da LRF), permanecendo os respectivos autos no juízo onde 

se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 

6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, cabendo à 

devedora comunicar a suspensão junto aos juízos competentes (art. 52, § 

3º, da LRF). b) Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, 

dispenso a apresentação de certidões negativas para que a devedora 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 

para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela 

recuperanda, após o respectivo nome empresarial, a expressão “em 

recuperação judicial” (art. 69 da LRF); c) A Secretaria deve intimar o 

administrador judicial acima nomeado, COM URGENCIA. d) No prazo de 05 

(cinco) dias, deverá a recuperanda apresentar a sua lista completa de 

credores, na forma exigida pelo artigo 51, inciso III, da LRF, incluindo todos 

os créditos devidos, até mesmo aqueles não sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, a qual constará do edital previsto no artigo 52, § 1º, 

da LRF. e) Em igual prazo, a recuperanda deverá apresentar em 

secretaria, por meio do e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, a minuta do edital 

referente ao artigo 52, § 1º, da LRF, na qual deverá constar: 1) o resumo 

do pedido do devedor e desta decisão; 2) a relação nominal de credores 

apresentada na forma exigida no parágrafo anterior, com a discriminação 

do valor e a classificação de cada crédito em formato compatível (word). 

Ressalto que essa providência busca evitar demora na elaboração da 

minuta do edital, fato que pode comprometer a eficácia do processo de 

recuperação judicial. f) A recuperanda deverá, no prazo improrrogável de 

60 (sessenta) dias, apresentar o plano de recuperação, sob pena de 

convolação em falência, observando os requisitos previstos no artigo 53, 

incisos I, II e III, da LRF. g) Determino, ainda, à recuperanda, a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador. h) A 

Secretaria deve providenciar a intimação do Ministério Público, mediante 

vista dos autos e, por carta, das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

dos Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para 

conhecimento do presente feito (inciso V do art. 52 da LRF). i) Oficie-se a 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para o fim de proceder à 

anotação da recuperação judicial no registro correspondente, conforme 

dispõe o artigo 69, parágrafo único, da LRF. Providencie a Secretaria. i) 

Após, a apresentação da minuta do edital, deverá a Secretaria expedir o 

edital, para publicação no órgão oficial, o qual deverá conter os requisitos 

previstos no artigo 52, §1º, da LRF, quais sejam: I – o resumo do pedido do 

devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação 

judicial; II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor 

atualizado e a classificação de cada crédito; III – a advertência de que os 

credores têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem suas 

habilitações ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, 

diretamente ao Administrador Judicial, nos termos do artigo 7º, § 1º, da 

LRF. Conste, também, que os credores tem o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar eventual objeção ao plano de recuperação judicial apresentado 

pelo devedor, nos termos do art. 55 da Lei, contados a partir da 

publicação do edital a que elude o art. 7º, § 2º, da LRF. j) A Secretaria 

deve providenciar que o edital seja publicado no DJe e remetê-lo à 

recuperanda, que efetivará a publicação no órgão oficial e em jornal de 

grande circulação estadual, no prazo de 05 (cinco) dias. k)Após a 

apresentação do plano de recuperação, expeça-se novo edital, contendo 

o aviso aludido no artigo 53, parágrafo único, da LRF, com prazo de 30 

(trinta) dias corridos para eventuais objeções pelos credores, o qual 

deverá ser publicado juntamente com o edital do art. 7º, § 2º, da LRF (art. 

55, LRF), contendo a lista de credores do Administrador Judicial, caso já 

esteja acostada aos autos, indicando o local, horário e prazo comum em 

que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista estão 

disponíveis para consulta, bem como constando as advertências do art. 8º 

da LRF, principalmente o prazo de 10 (dez) dias para distribuição perante 

esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, 

legitimidade, importância ou classificação. l) A Secretaria deverá incluir no 

sistema PJE os dados dos credores e respectivos advogados que 

porventura apresentem instrumento procuratório, para que recebam 

intimação de todas as decisões proferidas nestes autos. Por outro lado, 

convém salientar que os prazos específicos da LRF correrão a partir da 

publicação dos respectivos editais nos órgãos oficiais (art. 191 da LRF), e 

não da publicação do DJe. Registro que, cabe aos credores da empresa 

devedora exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação da 

situação econômica financeira daquela, uma vez que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRE. Intimem-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 20 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE ID.11630919 E 10630390. Nº DO 

PROCESSO: 1011338-33.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: 

LEONARDO PERIM DE PAULA - MT0020587A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação 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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 20 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE ID. 11571441 e 11462378. Nº DO 

PROCESSO: 1000137-10.2018.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

105.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - MT0014480A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-43.2017.8.11.0015

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO SINOP , 20 de março de 2018 O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de ID.9721151 E 

9642995. Nº DO PROCESSO: 1007522-43.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogados do(a) AUTOR: JUAREZ MACIEL DA SILVA - MT20978/O, 

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - MT0012565S-O, ROVENIA DEIS 

COUTINHO DA SILVEIRA - MT0018726A Advogados do(a) AUTOR: 

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - MT0012565S-O, ROVENIA DEIS 

COUTINHO DA SILVEIRA - MT0018726A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 20 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE ID.11575729 E 11462102. Nº DO 

PROCESSO: 1000094-73.2018.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.172,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: 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. Gestor(a) Judiciário(a) CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 150001 Nr: 11132-80.2010.811.0015

 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: DANIEL DE SOUZA ARAÚJO, DELAINE APARECIDA 

ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO 

(procurador do estado de MT) - OAB:, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650/MT-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – INDEFIRO o PETITÓRIO de fls. 436, eis que, conforme DESPACHO 

SANEADOR de fls. 361-365, apenas DEVRÁ PRESTAR DEPOIMENTO 

PESSOAL a REQUERIDA Joira Maria Quindere Barreto;

 II – Assim, MANTENHO a AUDIÊNCIA do dia 20/03/2018;

 III – Intimem-se as partes;

 IV – Por fim, REITERO o DESPACHO de fls. 379;

 V – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186063 Nr: 7218-03.2013.811.0015

 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: OSMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:0AB/MT 10301, VANESS TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:RS/77224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos conforme Impugnação ao cumprimento de 

sentença fls. 140/149, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265148 Nr: 6600-53.2016.811.0015

 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: MARIA LUCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13422-MT

 CERTIFICO, que o Executado Município de Sinop, devidamente citado e 

intimado, em 09/05/2017 deixou decorrer o prazo sem apresentar a 

contestação, tendo apresentado a mesma somente em 12/03/2018 sendo 

a contestação de fls. 125/137 INTEMPESTIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177525 Nr: 13331-07.2012.811.0015

 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: CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE’Ex positis’, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da 

progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da 

lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, 

somente a partir da data de Outubro de 2007, em razão do 
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reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, 

na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se 

reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por 

conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a 

ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180125 Nr: 926-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 202-208, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO com relação à CORREÇÃO MONETÁRIA, 

aplicando-se o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o 

momento em que o pagamento deveria ter ocorrido, até o advento da Lei 

nº. 11.960/2009, em 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da 

Lei nº. 9.494/1997, quando então PASSARÃO a incidir os ÍNDICES 

OFICIAIS de REMUNERAÇÃO BÁSICA, e, quanto aos JUROS DE MORA, 

devem ser aplicados o percentual de 1% a.m. até 29/06/2009 e após 0,5% 

a.m. mais T.R. (Taxa Referencial), nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 

9.9494/97, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

Neste contexto, entendo aplicável o artigo 86, parágrafo único, do 

CPC/2015, que determina que, se um litigante decair de parte mínima do 

pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários 

advocatícios, “in casu”, o IMPUGNANTE. (...) DEIXO de CONDENAR o 

IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis 

que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO 

dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do 

VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do CPC/2015, INTIME-SE a 

parte EXEQUENTE, ora IMPUGNADA, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ADEQUE, nos termos desta Sentença, o DÉBITO de fls. 196-199. 

Após, CONCLUSO para DELIBERAÇÕES quanto à HOMOLOGAÇÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 171920 Nr: 7084-10.2012.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – INDEFIRO o PEDIDO formulado por meio do PETITÓRIO de fls. 106-108, 

eis que, na ocasião da EXPEDIÇÃO da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

às fls. 96-97 e do PRECATÓRIO REQUISITÓRIO às fls. 98, os únicos 

VALORES apresentados pela parte EXEQUENTE são aqueles trazidos pelo 

PETITÓRIO de fls. 79-88.

 Dessa forma, aplica-se a SÚMULA VINCULANTE nº 17 que dispõe que 

“durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, 

não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

E mais, como PRECEDENTE REPRESENTATIVO temos que:

 “Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para 

pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. 

Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em 

mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo 

atraso no pagamento. Assim, o entendimento que se firmou no julgamento 

do RE nº 305.186/SP, 1ª turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, 

foi o de que 'não são devidos juros moratórios no período compreendido 

entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório 

judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da 

não-caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder 

Público’” (RE 298616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 

julgamento em 31.10.2002, DJ de 3.10.2003).

 Nesse sentido, ressalta-se que não há descumprimento ou 

inadimplemento, na espécie, por parte do Ente Público que configurasse a 

mora e consequentemente juros e correção monetária, eis que o 

PAGAMENTO da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR de fls. 96-97 

realizou-se por meio do DEPÓSITO de fls. 100, tempestivamente, restando 

PENDENTE, apenas em razão sua CRONOLOGIA, o PRECATÓRIO 

REQUISITÓRIO de fls. 98, nos termos do art. 100 da CF/88.

 Por essa razão, DESCABE a EXECUÇÃO de eventual VALOR 

REMANESCENTE.

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181570 Nr: 2490-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE PINHEIRO DA SILVA

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 328-332, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I e parágrafo 3º, do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 313-323 e DETERMINO o quanto segue:a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181572 Nr: 2492-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANÉLI CRISTINA DE SOUZA MARCASSA

 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:

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 180-184, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO com relação à CORREÇÃO MONETÁRIA, 
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aplicando-se o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o 

momento em que o pagamento deveria ter ocorrido, até o advento da Lei 

nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 

9.494/1997, quando então PASSARÃO a incidir os ÍNDICES OFICIAIS de 

REMUNERAÇÃO BÁSICA, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. Neste contexto, entendo aplicável o artigo 86, parágrafo 

único, do CPC/2015, que determina que, se um litigante decair de parte 

mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e 

honorários advocatícios, “in casu”, o IMPUGNANTE. (...) DEIXO de 

CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS 

PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT 

que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. TRASLADE-SE cópia para os AUTOS, 

CERTIFICANDO-SE. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando 

quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE, ora IMPUGNADA, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ADEQUE, nos termos desta Sentença, o DÉBITO de fls. 

164-174. Após, CONCLUSO para DELIBERAÇÕES quanto à 

HOMOLOGAÇÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 6813-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados nos presentes EMBARGOS, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO com relação APENAS à INCIDÊNCIA de 

CORREÇÃO MONETÁRIA e os JUROS praticados contra a Fazenda 

Pública, devendo ser APLICADA para a CORREÇÃO MONETÁRIA o INPC – 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que o 

pagamento deveria ter ocorrido, até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que 

deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando então 

PASSARÃO a incidir os ÍNDICES OFICIAIS de REMUNERAÇÃO BÁSICA e 

JUROS aplicados à CADERNETA de POUPANÇA no percentual de 6% a.a. 

ou 0,5% a.m. mais T.R. (Taxa Referencial), nos termos do artigo 1º-F da 

Lei nº 9.9494/97 e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o EMBARGANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, eis que não se trata 

da hipótese do art. 86, “caput” ou parágrafo único, do CPC/2015. 

TRASLADE-SE cópia para os AUTOS, CERTIFICANDO-SE. CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I e parágrafo 3º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, ora 

EMBARGADA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos 

termos desta Sentença, o DÉBITO de fls. 254-263 dos AUTOS em APENSO 

(#62131). Após, CONCLUSO para DELIBERAÇÕES quanto à 

HOMOLOGAÇÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220219 Nr: 18482-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARENGONI 

(ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL) - OAB:14.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados nos 

presentes EMBARGOS, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO com 

relação à DATA de INÍCIO DOS CÁLCULOS, eis que a Embargada foi 

admitida em 05/02/2009, bem como o EMBARGANTE apenas não efetuou o 

pagamento do adicional de 30% de insalubridade nos meses de fevereiro, 

março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2009, e, ainda, a BASE de 

CÁLCULO do montante devido deverá observar a REFERÊNCIA INICIAL da 

TABELA GERAL de VENCIMENTOS do MUNICÍPIO, bem como a INCIDÊNCIA 

de CORREÇÃO MONETÁRIA e os JUROS praticados contra a Fazenda 

Pública, no percentual de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. (Taxa 

Referencial), nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.9494/97 e, por fim, 

quanto à VERBA HONORÁRIA, os JUROS de MORA deverão incidir a 

contar da CITAÇÃO do DEVEDOR na EXECUÇÃO (#113506). Via de 

conseqüência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO a parte 

EMBARGADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez 

por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015.TRASLADE-SE cópia para os AUTOS, 

CERTIFICANDO-SE. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando 

quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE, ora EMBARGADA, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, ADEQUE, nos termos desta Sentença, o DÉBITO de fls. 

108-114 dos AUTOS em APENSO (#113506).Após, CONCLUSO para 

DELIBERAÇÕES quanto à HOMOLOGAÇÃO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 8754 Nr: 1300-14.1996.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHESE - COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 

- OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – INDEFIRO o PETITÓRIO de fls. 131-132, eis que para o CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da OBRIGAÇÃO EXEQUENDA, seja pelo rito processual de 

1973, seja pelo atual, COMPETE ao EXECUTADO, após ser intimado, 

depositar a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

desnecessário postular e aguardar pela “expedição da competente guia”;

 II – Assim, INTIME-SE o EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ATUALIZE os CÁLCULOS, consoante SENTENÇA de fls. 105-108, 

requerendo, ao final, o que entender de direito;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265148 Nr: 6600-53.2016.811.0015

 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: MARIA LUCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13422-MT

 Vistos etc.

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.
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Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265148 Nr: 6600-53.2016.811.0015

 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: MARIA LUCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13422-MT

 Certifico que as partes embora devidamente intimadas deixaram de se 

manisfestar nos autos, razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265148 Nr: 6600-53.2016.811.0015

 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: MARIA LUCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13422-MT

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174686 Nr: 10164-79.2012.811.0015

 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: AMAZÔNIA COMÉRCIO DE PORTAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 302/311, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 100834 Nr: 7851-87.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO WILSON SOUSA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 302/311, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 129019 Nr: 8234-94.2010.811.0015

 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: MARCONEL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 302/311, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72063 Nr: 815-62.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO REINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, LOURDES VOLPE NAVARRO - OAB:6.279-A/MT

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, CPF, data de nascimento, 

contrato de honorários, para expedição de Ofício Requisitório.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009987-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MARIO DA SILVA RIBEIRO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000087-52.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JAMIR BORTOLINI REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Expeça- se alvará do valor 

depositado em Id n. 9958487 , por ser montante INCONTROVERSO, isto em 

favor do EXEQUENTE. Após, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, efetuando o pagamento do saldo remanescente conforme 

postulado em Id. 11743848, 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); 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. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/05/2018 15:45. Terça-feira, 20 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012613-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DALL AGNOL LAMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012613-29.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOCEMAR DALL AGNOL 

LAMERA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011504-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ZARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011504-77.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO ZARTH 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011862-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (REQUERIDO)

ALBINO JOSE TOMIOZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (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 12/04/2018 17:30. Terça-feira, 20 de Março de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011717-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA BUOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo 

n. 1011717-71.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: VERA LUCIA DE 

OLIVEIRA PEREIRA BUOSE Endereço: AVENIDA DAS AMEIXEIRAS, 118, 

JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-709 Promovido(s) Nome: 

MUNICIPIO DE SINOP Endereço: AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1386, - DE 

1102 A 1622 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-206 Tipo de Ação [FÉRIAS] Tipo de Citação Off-Line Valor da 

Causa: R$ 4.173,28 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de 

Conciliação 13/04/2018 08:30 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 
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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. Terça-feira, 20 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011614-47.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8011614-47.2014.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: MARIO DONATO REQUERIDO: 

BANCO BMG Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 12259563 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005317-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA REQUERENTE: ALESSANDRO 

FERREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

10709169 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010563-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS SACONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8010563-30.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: ADILSON 

CARLOS SACONI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11976286 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO CAPRIO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a não 

entrega do produto adquirido pela parte Requerente, uma vez que em sua 

inicial afirma que adquiriu em 27.06.2016 um Amplificador Predator para 

Guitarra PDT20TFX Landscape e um Contrabaixo Ray 4 Sub Rw Hb 21 

trastes 10320029 Sterling pelo valor de R$ 52,05 (cinquenta e dois reais e 

cinco centavos); contudo, no mesmo dia recebeu, via email, a confirmação 

de pedido diverso, sendo 02 (dois) livros. O teor do pedido efetuado pela 

parte Requerente encontra-se devidamente corrobora pelos emails 

anexos ao id nº 4288398; onde consta, inclusive, a alteração dos 

produtos adquiridos. Inicialmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida 

com fulcro no art. 341, NCPC que dispõe sobre o ônus do réu em 

contestar especificamente os fatos trazidos na petição inicial; contudo, a 

parte Requerida, optou por ao longo de 30 (trinta) páginas, oferta defesa 

com conteúdo diverso da causa de pedir. Em breve síntese, a parte 

Requerente afirma que, após efetuada a compra dos produtos, houve, 

sem seu consentimento a alteração e entrega de produtos diversos. Já a 

peça defensiva contém alegações quanto a atraso de entrega 
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programada. Logo, resta patente que a discrepância entre os fatos 

narrados na petição inicial e a defesa ofertada pela ré que sequer guarda 

pertinência temática quanto ao tema. Tratando-se de relação de consumo, 

incumbia à parte Requerida o ônus probatório em comprovar, 

alternativamente, que procedeu com a entrega dos produtos corretos ou 

que a alteração destes decorreu de vontade expressa do consumidor, 

conforme interpretação dos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, NCPC. Não se pode 

olvidar que a parte Requerente compareceu desacompanhada da 

assistência de um advogado; por tanto, nota-se o conflito entre os pedidos 

formulados na exoridal, que ao mesmo tempo busca o ressarcimento do 

valor pago quanto o reenvio dos produtos adquiridos. Pela ausência de 

técnica jurídica na formulação dos pedidos, que todavia, não 

comprometem a intenção expressa da parte Requerente, entendo por bem 

acolher o pleito de restituição dos valores pagos devidamente atualizados. 

No que tange ao mérito, há pacífica jurisprudência pátria que entende que 

o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. Todavia, os 

fatos narrados na petição inicial, destoam do inadimplemento contratual; 

eis que evidenciam grave falha na prestação do serviço e descaso com o 

consumidor. A documentação colacionada aos autos é suficiente para 

demonstrar que antes de socorrer-se ao Poder Judiciário a parte 

Requerente, encaminhou diversos email à parte Requerida, buscou a via 

administrativa pelo PROCON, onde esta limitou-se a afirmar que não teve 

tempo de analisar a demanda e solicitou dilação do prazo. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial e o caráter pedagógico. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a parte Requerida a restituir a importância de R$ 52,05 

(cinquenta e dois reais e cinco centavos) devidamente atualizada pelo 

INPC a partir do vencimento das respectivas parcelas e com a incidência 

de juros legais a partir da citação, bem como CONDENAR a pagar a 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Por fim, ante a atuação de advogada dativa na defesa dos interesses da 

parte Requerente conforme id nº 6153630, fixo os honorários em 02 

(duas) URH, expeça-se a competente certidão. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 62/2018/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 070/2018/GAB, de 16.3.2018, subscrito pela 

Exma. Sr.ª Viviane Brito Rebello Isernhagen, Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível do Jardim Glória.

 RESOLVE

 Art. 1º - EXONERAR a servidora TAYLA FELIX FERRO, matrícula n.º 

21.684, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, do Juízo de 

Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, a partir de 16 de março 

de 2018.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 16 de março de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL

 PRAZO: 30 DIAS

 PROCESSO N.º 7299-49.2017.811.0002 Código 488600

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

REQUERENTE: Oficiais de Justiça Avaliadores da Comarca de Várzea 

Grande - Estado de Mato Grosso

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: Dar publicidade/divulgação através de intimação, por três 

vezes consecutivas, a terceiros e interessados, bem como sociedade em 

geral da tramitação do presente feito, a fim de que postulem eventual 

pedido de restituição de valores depositados na conta destinada a 

depósitos para diligências dos Oficiais de Justiça, nos casos em que o 

mandado não tenha sido cumprido, bem como dar conhecimento aos 

ex-servidores deste Poder e seus sucessores, que tenham laborado no 

cumprimento de mandados no período, para pleitearem o que entender de 

direito, nos termos da r. decisão do Juiz De Direitor do Foro, Dr. Jones 

Gattass Dias, conforme transcrito abaixo.

RESUMO DA INICIAL: Requerimento postulado pelos Oficias de Justiça 

desta Comarca Várzea Grande -MT, no qual solicitam levantamento e 

rateio dos valores existentes/depositados nas contas destinadas a 

depósitos de diligências aos Oficiais de Justiça.

DECISÃO/DESPACHO: Despacho do Juiz de Direito Diretor do Foro: 

"Vistos. Trata-se de requerimento postulado pelos Oficiais de Justiça 

desta Comarca solicitando a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A e 

demais instituições financeiras com a finalidade de obter o valor do saldo 

existente para posterior rateio dos remanescentes depositados, em 

atendimento ao determinado no art. 2º. da Lei nº. 10.139/2014. Assim, o 

artigo 2º, parágrafo único, c/c artigo 4º da Lei nº 10.139/2014, dispõem: 

Art. 2º Os valores referentes a depósitos identificados das diligências 

para cumprimento de mandado judicial, bem como os valores proporcionais 

decorrentes de sua aplicação, serão rateados entre os Oficiais de Justiça 

na ativa, licenciados, designados, aposentados e os herdeiros legais, 

seguindo-se os seguintes critérios: I - comprovação de que o servidor 

trabalhou na função de Oficial de Justiça durante o período em que os 

depósitos foram feitos; II - proporcionalidade do rateio, segundo o tempo 

de serviço exercido na função de Oficial de Justiça no período de 

efetivação dos depósitos; III - em caso de sucessores, além dos requisitos 

previstos nos incisos anteriores, a comprovação dessa condição, 

conforme os parâmetros legais. Parágrafo único. Os valores decorrentes 

de deferimento de pedidos de restituição, analisados pelo Diretor do Foro, 

devidamente repassados ao Oficial de Justiça, assim como aos 

ex-servidores e eventuais sucessores, serão descontados quando do 

rateio previsto no caput deste artigo. (...) Art. 4º Os Juízes de Direito e 

Diretores do Foro das comarcas do Estado de Mato Grosso procederão ao 

levantamento de eventuais saldos existentes na conta bancária destinada 

a depósito de diligências, para fins de observância do disposto nesta lei. 

Desta feita, em obediência aos princípios da publicidade e moralidade, 

antes de decidir acerca do pedido é necessária a adoção de algumas 

providências para evitar que eventuais diligências pagas e ainda não 

utilizadas (mandado não expedido) tenham outra destinação, ou ainda 

aquelas em que a parte depositou a maior, ou houve acordo posterior ao 

depósito, etc, determino a realização das seguintes diligências: a. à Sra. 

Gestora Geral/Gestora Administrativa da Central de Mandados para que 

certifiquem acerca da(s) data(s) de abertura da(s) e das conta(s) 

existentes para esta finalidade; procedimento(s) adotado(s) quanto ao 

pagamento de diligência, identificação dos depósitos, etc. b.à Sra. Gestora 

Geral/Gestora Administrativa da Central de Mandados para que certifiquem 

o quantitativo de pedidos de providência que tramitam por esta Diretoria e 

que tenha como objeto a restituição de diligência de oficial de justiça, bem 

como a quantia perseguida na totalidade dos pedidos. c. Oficie-se à 

Coordenadoria de Recursos Humanos o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que informe o nome, matrícula e a situação (ativo, inativo, 

aposentado, falecido, etc) dos Oficiais de Justiça/Avaliadores que 

trabalharam nesta Comarca no período de 01 de julho de 2011 (data da 

abertura da conta corrente) a 30 de abril/2013 e 1 de maio de 2013 até 24 

de abril de 2017, para que nenhum Oficial de Justiça e/ou herdeiro que 

faça jus seja preterido. d. Expeça-se Edital de Intimação visando dar 

publicidade/divulgação ampla da decisão, intimando por meio de Edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico os 
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terceiros interessados, por três vezes consecutivas, a fim de que 

postulem eventual restituição de valores depositados na conta corrente 

nº. 11.850-8 Agência nº. 2764-2 – Banco do Brasil S.A – Fórum Judicial 

Várzea Grande-MT, nos casos em que o mandado não tenha sido 

cumprido, e ainda, dos ex-servidores deste Poder e seus sucessores, 

que tenham laborado no cumprimento de mandados no período de 01 de 

julho de 2011 (data da abertura da conta corrente) a 20 de abril/2017 para 

pleitearem o que entender de direito, com prazo de 20 (vinte) dias; e. 

Intimem-se o Ministério Público e Defensoria, uma vez que existe 

possibilidade de depósitos concernentes a ações propostas por essas 

partes, em substituição processual, ou ações aludidas no at. 178 do 

NCPC. f. Oficie-se à Ordem Dos Advogados do Brasil, Seccional Mato 

Grosso e Subseção de Várzea Grande, para que dê ampla publicidade 

aos advogados que integram seu quadro para que pleiteiem eventual 

ressarcimento dos montantes relativos a mandados não cumpridos, 

devendo instruir o pedido com cópia do comprovante de depósito e 

indicação do processo, igualmente no prazo de 30 (trinta) dias; g. 

Oficie-se à Procuradoria das Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, 

para o mesmo estipulado no item "f". Após, oficie-se à gerência do Banco 

do Brasil para que informe o valor/saldo da conta corrente nº. 11.850-8 

Agência nº. 2764-2 – Banco do Brasil S.A – Fórum Judicial Várzea 

Grande-MT, no período de 01 de julho de 2011 (data da abertura da conta 

corrente) à 30 de abril/2013. Desde logo, determino que, em havendo 

necessidade de outras medidas, deverá a Srª Gestora-Geral do Fórum 

tomar as providências necessárias, para resolver o impasse, acionando, 

se for o caso e se necessário, os departamentos competentes do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpridas e certificadas 

as medidas adotadas, voltem para apreciação. Encaminhe-se cópia da 

presente decisão à Corregedoria Geral de Justiça e Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. 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, Heloiza Marques 

Rocha Lima, Técnico Judiciário, digitei. Várzea Grande - MT, 20 de outubro 

de 2017.

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): JAIRO SOUZA 

DA SILVA, OAB/MT 16.085, para que tome ciência de que está disponível 

para carga os Autos Código 282367 da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 56/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER à servidora MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO, Analista 

Judiciária, matrícula n.º 6494, lotada na 2ª Vara Criminal, 03 (três) meses 

de licença-prêmio, do quinquênio de 1.3.2013 a 1.3.2018, condicionando o 

gozo à conveniência do serviço.

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001445-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ECILDA ALVES (REQUERENTE)

LUCIR DIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT0006580A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECILDA ALVES (INVENTARIADO)

LUCIR DIVINO PEREIRA (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

no artigo 320 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da 

inicial, sanando as irregularidades, devendo substituir os documentos 

ilegíveis (RGs) por cópias legíveis. No prazo de 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000758-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. C. P. (RÉU)

 

Vistos. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- 

Designo audiência de conciliação/mediação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 17/04/2018, às 16h00m (Horário Oficial de MT). III- Cite-se e 

intime-se, o requerido, para comparecer, acompanhado de advogado (art. 

334, §9º do CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de 

não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) 

DIAS, a contar da audiência de mediação/conciliação. IV- Cientifique-se o 

requerido que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- No tocante aos alimentos, tenho que ao serem 

fixados devem respeitar ao binômio possibilidade x necessidade, 

procurando dividir a responsabilidade entre os genitores, de acordo com 

as necessidades dos menores e as possibilidades dos pais e, 

considerando inexistir provas dos rendimentos auferidos pelo requerido, 

Arbitro os alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do 

SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da citação, devendo ser creditado, todo 

dia 10 de cada mês, em conta a ser aberta por determinação judicial. IX- 

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando a abertura de uma conta 

poupança em nome da mãe da menor, para fins de depósito e 

movimentação dos alimentos. X- determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social, no domicílio da requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, 

afetivas, sociais e psicológicas para criação e educação do menor. Em 

laudo circunstanciado. Prazo: 10 (dez) dias. XI- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 

XII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005741-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXYANNE DOS SANTOS LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RALF ANTONIO MENEZES DE MATOS (INVENTARIADO)

 

Vistos.I-Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 105 e 319, IV, do CPC.II- Dessa forma, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, sanando as irregularidades, devendo adequar seu 

pedido, uma vez que este juízo de família e sucessões não é competente 

para a “RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO”, cujo objeto deve ser 
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demandado em vias administrativas e/ou ordinárias.III- Outrossim, deverá 

adequar a procuração outorgada, adequando os poderes, separando os 

relativos à cláusula específica, conforme estabelece o artigo 105 do 

CPC.IV- Intime-se para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, em conformidade com o artigo 321 do 

CPC,V-Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000800-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. V. (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- 

Designo audiência de conciliação/mediação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 18/04/2018, às 15h00m (Horário Oficial de MT). III- Cite-se e 

intime-se, o requerido, para comparecer, acompanhado de advogado (art. 

334, §9º do CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de 

não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) 

DIAS, a contar da audiência de mediação/conciliação. IV- Cientifique-se o 

requerido que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- No tocante aos alimentos, tenho que ao serem 

fixados devem respeitar ao binômio possibilidade x necessidade, 

procurando dividir a responsabilidade entre os genitores, de acordo com 

as necessidades da infante e as possibilidades dos pais e, considerando 

inexistir provas dos rendimentos auferidos pelo requerido - mormente haja 

relato de ser ele servidor público -, Arbitro os alimentos provisórios no 

importe de 30% (trinta por cento) do SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da 

citação, devendo ser creditado, todo dia 10 de cada mês, em conta a ser 

aberta por determinação judicial. IX- Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando a abertura de uma conta poupança em nome da mãe da 

menor, para fins de depósito e movimentação dos alimentos. X- determino 

a realização de Estudo Psicológico e Social, no domicílio da requerente e 

da parte requerida, sem prévio aviso, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para criação e 

educação da menor, em laudo circunstanciado, com prazo de 10 (dez) 

dias. XI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. XII- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 399590 Nr: 11118-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPT, VASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pinheiro Barbosa Neto - 

OAB:6846, THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/MT

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo (a) exequente e executado às fls. 120/123, estes autos 

devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de sentença em victor Fernando 

torres de campos, representado por sua avó – Getulina pereira da silva, 

promove em face de victor adão soares de campos.

defiro à exequente e executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC).

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2018.

DR. José antonio Bezerra Filho

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 329240 Nr: 25556-64.2013.811.0002

 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: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMB, LMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:OAB-MT 3923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (fl. 

56), sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fl. 58).

Destarte, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325402 Nr: 21792-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JAQUES ANDRADE - 

OAB:12.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 52, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 53/54), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl.57).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.
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Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 428398 Nr: 26516-49.2015.811.0002

 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: ACCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:6674

 vistos. A audiência restou prejudicada ante a justificativa da advogada do 

requerido justificando a sua impossibilidade de comparecimento. Assim 

nos termos do Artigo 362 do CPC redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/05/2018 às 14:00 horas. Determino 

que a senhora advogada do requerido junte a procuração no prazo de 05 

dias, já que nos autos não foi juntado e igual prazo comprove o porque do 

adiamento deste audiência(passagem aérea, ônibus, carro gasolina), sob 

pena de res-ponder pelas despesas processuais. Adote Sr. Gestor as 

providências necessárias. Desta audiência saem a parte requerente e 

suas testemunhas devidamente cientificadas e inti-madas da audiência ora 

redesignada. Intimem-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 224633 Nr: 4807-65.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSSeorPsmMBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (fl. 

80), sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fl. 82).

Destarte, intimada pessoalmente para dar prosseguimento no fei-to, como 

não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1°c/c 771, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e sem honorários por ser o(a) autor(a) beneficiário (a) da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402845 Nr: 12858-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DIVINA DA SILVA, MAURICIO DESIDERIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IZAMARA BRUNA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Cássio Lopes de Lima 

- OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

MAURÍCIO DESIDÉRIO DA SILVA E BENEDITA DIVINA DA SILVA 

ingressaram com a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados 

por sua filha Izamara Bruna da Silva, falecida em 31.05.2015.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/22.

Por despacho de fl. 23, nomeou-se o Sr. MAURÍCIO DESIDÉRIO DA SILVA 

como inventariante, assinalando prazo para prestar compromisso e 

apresentar as primeiras declarações.

Termo de compromisso à fl. 25.

Certidão negativa da Fazenda Pública nacional à fl. 41.

Plano de partilha amigável às fls. 48/49, acompanhadas das certidões 

negativas de fls. 50/54 e comprovante de isenção do ITCD à fl. 55.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que os herdeiros são maiores e capazes, inclusive, 

regularmente representados pelo mesmo procurador, estando, pois, de 

acordo com arrolamento na forma proposta.

 Tecidas essas ponderações passo ao exame do mérito. Pelo que se 

observa da documentação acostada foram preenchidos todos os 

requisitos processuais atestados pelos artigos 659 e segs. do NCPC. 

Ademais, vê-se que todos os herdeiros são maiores e capazes, não 

havendo qualquer divergência em relação à partilha.

As provas documentais acostadas comprovam o título dos herdeiros e os 

bens do espólio, conforme exigência do art. 660 do NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL.

 Ad argumentandum, o inventário/arrolamento é um procedimento especial, 

que tem por natureza relacionar, avaliar e partilhar os bens de pessoas 

falecidas entre seus herdeiros e legatários. Não tendo caráter 

contencioso, manda a lei que o juiz decida todas as questões de direito e 

também as de fato, quando este se achar provado por documento, 

devendo as questões que demandarem alta indagação ou que 

dependerem de outras provas, ser discutidas, provadas e decididas pelas 

vias ordinárias, o que vale dizer, mediante ações próprias.

 Assim, em conformidade com o disposto no artigo 659 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos 

básicos para o procedimento de arrolamento.

Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.”

Ainda no mesmo sentido.

“Partilha amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo 

acordo unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita 

mediante escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT, 622:715).

Diante do exposto, homologo a partilha amigável (arts. 653 e 659, do 

NCPC) de fls. 04/08– Ratificada às fls.48/49, julgando por sentença para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o presente arrolamento 

sumário dos bens deixados por Izamara Bruna da Silva, atribuindo aos 

nela contemplados, os respectivos quinhões ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros prejudicados.

Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado e, 

após a juntada da certidão negativa emitida pela PGE e posterior 

manifestação da Fazenda Pública Estadual, quanto ao pagamento de todos 

os tributos, que deverá ser intimada para esse único fim, expeçam-se os 

competentes alvarás, formais de partilha e/ou carta de adjudicação, na 

forma partilhada.

defiro às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela 

qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 99, § 6º do NCPC).

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 224696 Nr: 4880-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARCELO DE OLIVEIRA, LUCILA DE ABREU OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA PERASSOLI 

BERTHOLDI - PROMOTORA DE JUSTIAÇ EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Acolho o parecer ministerial de fl. 117.

II- Nomeio a Sra. REGINA LÚCIA NUNES BARBOSA curadora do 

interditando.

III- Intime a curadora no endereço de fl. 123 para que compareça à 

secretaria deste juízo a fim de prestar compromisso, bem como para 

notificá-la da data da perícia agendada para o dia 06/11/2018, às 13:30h 

(fl. 110).

IV- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 203951 Nr: 35-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230-MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 Vistos.

I- Informa o requerido à fls. 98/100, que pretende transferir sua parte do 

imóvel às filhas, intitulando tal ato como "renúncia", quando em verdade o 

ato caracteriza doação, conforme art. 538 do Código Civil, cujo 

procedimento deve ser realizado extrajudicialmente, no respectivo cartório 

de registro de imóveis.

 II- Todavia, tratando-se o presente feito de cumprimento de sentença e 

considerando a necessidade de ciência da parte adversa, manifeste-se a 

requerente sobre a petição de fl. 98/100.

III- Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000696-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. Z. (REQUERIDO)

C. L. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

C. F. D. S. (TESTEMUNHA)

M. G. D. L. (TESTEMUNHA)

E. P. B. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 dias 

Dados do Processo: Processo: 1000696-06.2018.8.11.0002 Valor causa: 

R$ 954,00 Tipo: Cível Espécie: GUARDA (1420) REQUERENTE: VENILDE 

VIZENTIN ZIMMERMANN REQUERIDO: LAERCIO RANGEL ZIMMERMANN, 

CINDY LARESSA DA SILVA FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) 

INTERDITANDO(A) de conformidade com a inicial abaixo resumida, para 

comparecer à audiência designada para entrevista e, querendo, impugnar 

o pedido, no prazo legal. DATA, HORÁRIO E LOCAL DO 

INTERROGATÓRIO: A audiência de interrogatório se realizará no dia 

18/04/2018, às 13 horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para IMPUGNAR o pedido é 

de quinze 15 dias (quinze), contados da data da audiência de 

interrogatório. b) Nos termos do art. 752 e seus §§ 1o e 2º do CPC, o 

interditando será representado nos autos pelo órgão do Ministério Público, 

ou, caso seja este o requerente, por curador à lide que será nomeado 

pelo(a) juiz(a) do feito. c) Caso queira, poderá o interditando constituir 

advogado para sua defesa.RESUMO DA INICIAL: Alega a Requerente que 

detém a guarda de fato dos netos menores E. C. da S. Z. e E. da S. Z. 

desde o nascimento, requer a procedência da ação com o deferimento da 

guarda definitiva dos menores em seu favor.DESPACHO: 

“VISTOS.I-Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).II- 

Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, os 

quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal das 

menores em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido 

para depois de produzida a perícia técnica.III– Assim, dentro do Poder 

Geral de Cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de 

Estudo Psicológico e Social no domicílio dos requerentes, sem prévio 

aviso, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação da criança. Em laudo 

circunstanciado: prazo dez (10) dias.IV- Citem-se os requeridos, no 

endereço constante na inicial, intimando-os, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 18/4/2018, às 

13h00m(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se. A fim de garantir o contraditório e ampla defesa da parte 

requerida, nos termos do artigo 72, II do CPC, nomeio curador especial aos 

requeridos, um dos Defensores Públicos oficiantes nesta Comarca, para, 

aceita a nomeação, patrocinar as defesas dos requeridos, enquanto não 

for constituído advogado.V- Saliento que os mandados de citação 

conterão apenas os dados necessários à audiência e deverá estarão 

desacompanhados de cópia da petição inicial, assegurado aos requeridos 

o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015).VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015.VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015.VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.IX- Notifique-se o 

Ministério Público.X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” Eu, Ana 

Paula P. de Camargo Machado, Analista Judiciária, digitei. Várzea Grande - 

MT, 20 de março de 2018

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001842-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME KOROWSKI WITCZAK (RÉU)

GUSTAVO WITCZAK (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001842-82.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Exoneração de Alimentos. A autora deve trazer aos autos o 

título executivo judicial do qual pretende ser exonerada (art. 320, CPC). 

Ademais, deve ainda corrigir o valor da causa (art. 292, III, do CPC). Assim 

sendo, intime-se a parte autora, por Advogado, para que emende a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Com a emenda, proceda-se à conclusão. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

19 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001988-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. T. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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J. C. C. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001988-26.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Deve ser 

atribuído um valor da causa (artigo 291, do CPC). Assim sendo, intime-se a 

parte autora, por Advogado, para que emende a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com a emenda, 

proceda-se a conclusão. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Março de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001769-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUYANE FRANCIELE FRANCA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO MARQUES DE ASSUNCAO (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001769-13.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Suyane Franciele França de 

Assunção, que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os 

herdeiros não sejam representados pelo mesmo Advogado, a requerente 

deverá fornecer quantas cópias das primeiras declarações forem 

necessárias à citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Assim, 

feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, 

para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no 

artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A 

avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto 

e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, a 

Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) 

e plano de partilha, ouvindo-se as partes. Cumpridas as determinações 

acima descritas, venham-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 20 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005878-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE OLIVEIRA DE MORAES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FELICIO DA SILVA (RÉU)

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: 

1005878-41.2016.8.11.0002 VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (Id. 6124800), no tocante a guarda, direito de convivência e 

alimentos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Custas pelo requerido. Lavre-se o 

termo de guarda em favor da genitora. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 441134 Nr: 7367-33.2016.811.0002

 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: BDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 Processo nº. 7367-33.2016.811.0002. Código nº. 441134. VISTOS etc. Em 

consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que tramita perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

comarca, Medida Protetiva Código nº. 520199, envolvendo as mesmas 

partes deste feito. Assim sendo, deve este processo ser remetido àquele 

Juízo, que detém competência absoluta para analisar a questão posta em 

debate, consoante decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado, “verbis”: 

(...) Ante o exposto, remeta-se o feito àquele Juízo, com as cautelas de 

estilo, eis que absolutamente competente para análise do pedido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Março de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309782 Nr: 5803-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL RODRIGUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNTHIA MARIA NASCIMENTO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LILIAN FARIA DA 

SILVA TAQUES, para devolução dos autos nº 5803-24.2013.811.0002, 

Protocolo 309782, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324045 Nr: 20444-17.2013.811.0002

 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: PVFL, CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANDER DE SOUZA LIMA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: “Vistos etc. Foram dispensadas a oitiva das testemunhas 

Alexsandro e Vandreia. Diante da ausência da autora que mudou de 

endereço e não atualizou nos autos, demonstrando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do feito. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a 

decisão de que arbitrou os alimentos provisórios às fls. 17. Sentença 

publicada em audiência. Saem os presentes devidamente intimados. 

Isentos de custas. Após, o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se”. Christiane da Costa Marques NevesJuiz(a) 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, JURACI DE OLIVEIRA 

MUNDEL, digitei.

Várzea Grande, 19 de março de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453385 Nr: 13386-55.2016.811.0002

 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: KCSA, RDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAF, KCSA, HDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELEDIR DA SILVA, Cpf: 57019622100, 

Rg: 9939792, Filiação: Santilha Francisca Mariano de Oliveira e 

Veldemundo Silva Oliveira, data de nascimento: 04/04/1972, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), cabelereira/operadora de caixa, 

Telefone 9254-9535. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: “VISTOS em correição. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido 

de desistência formulado pelas partes. Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. Isentos de custas. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se”. Christiane da Costa 

Marques NevesJuiz(a) 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, JURACI DE OLIVEIRA 

MUNDEL, digitei.

Várzea Grande, 19 de março de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001566-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO)

DENILDA ELIAS RIBEIRO OAB - 019.071.801-33 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. M. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001566-51.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Cumpra-se 

como deprecado, servindo a cópia de mandado. Com o cumprimento, 

devolva-se à Comarca de origem, com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001579-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. M. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001579-50.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Cumpra-se 

como deprecado, servindo a cópia de mandado. Com o cumprimento, 

devolva-se à Comarca de origem, com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009036-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. C. E. S. (RÉU)

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 

1009036-70.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 11/12/2017 (Id11078249), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 24/04/2018, às 14h30min.. Várzea Grande/MT, 20 de março de 

2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420337 Nr: 22171-40.2015.811.0002

 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: IJFDS, ROSIMEIRE PERES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA 

OLIVEIRA/CURADORA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pericles Renato - OAB:16.617

 Autos n.º 22171-40.2015.811.0002 – Código n. 420337

Vistos etc.

Recebo a petição de fls. 184/185 como contestação à reconvenção 

apresentada pelo requerido (fls. 41/53), e determino que seja certificado 

eventual decurso de prazo para apresentação de impugnação por parte 

do reconvinte.

Em seguida, tendo em vista que nos autos subsiste interesse de infante 

(Art. 178, II c/c Art. 698, ambos do CPC/2015), colha-se manifestação do 

representante do Ministério Público e, após, concluso para viabilidade de 

julgamento, sem prejuízo de demais diligências que se fizerem 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 286965 Nr: 6241-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRDO, SDJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 6241-84.2012.811.0002 Código: 286965

Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 69 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. 69 v, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 231125 Nr: 11254-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdO.rpsgJBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2009/460 Código: 231125

Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 126 f/v.

Intimem-se pessoalmente a parte autora, na pessoa de sua representante 

legal, para que dê 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.: 343972 Nr: 11073-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDM, ECDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 11073-92.2014.811.0002 Código: 343972

Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa de sua 

representante legal, para que dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 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.: 330832 Nr: 27123-33.2013.811.0002

 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: TEREZA FERREIRA LIMA, JOÃO BATISTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618/O, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista a decisão proferida às fls. 215/216, intime-se a 

Inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar aos autos o 

esboço de partilha, viabilizando o deslinde final.

Havendo cumprimento da determinação, volva-me os autos conclusos.

 Em tempo, oficie aos Juízos Trabalhistas responsáveis pelas penhoras 

procedidas na capa destes autos, informando-lhes que o presente feito 

aguarda a apresentação dos respectivos quinhões dos herdeiros, para o 

seu regular prosseguimento e, após, viabilizar o atendimento das 

solicitações exaradas.

 Intime-se. Oficie.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001967-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL JEFFERY (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo: 

1001967-50.2018.8.11.0002, : Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Exoneração]. AUTOR: MOZANIEL FERNANDES DE 

CARVALHO RÉU: LUCAS GABRIEL JEFFERY Vistos etc. Versam os autos 

sobre Ação de Exoneração de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO em face de LUCAS 

GABRIEL JEFFERY, ambos devidamente qualificados nos autos. Informa 

que em ação de Alimentos que tramitou perante esta Vara Judicial, sob o 

n. 162/2009, restou fixado alimentos em favor do requerido no importe 

equivalente a 7% (sete por cento) dos rendimentos do requerente. 

Destaca que hoje o demandado atingiu a maioridade civil, não esta 

cursando faculdade, o que a habilita a prover o seu próprio sustento. 

Requer em antecipação de tutela a exoneração da obrigação alimentar e, 

no mérito, a procedência dos pedidos iniciais. Com a inicial vieram 

documentos. É o breve relato. Decido. Processe-se em segredo de justiça, 

com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, por 

não vislumbrar nos autos elementos necessários e documentos 

suficientes à sua concessão (art. 300 do CPC/2015). É fato que o rito 

especial, previsto na Lei 5.478/68, estabelece a designação de audiência 

una para conciliação, instrução e julgamento. Creio que o legislador, em 

1968, quando editou referida lei, intencionava imprimir celeridade ao 

processo, em face, por certo, da natureza da prestação. A lei de 

alimentos foi recepcionada pela nova ordem constitucional que se instalou 

com a promulgação da Constituição da República de 1988. Além do dever 

de sustento, cuja materialização compulsória se operacionaliza por meio 

da lei acima citada, a Constituição Cidadã consagra, no Capítulo VII, vários 

direitos e deveres concernentes à família, à criança, ao adolescente, ao 

jovem e idoso. E, especificamente no art. 229, deveres comuns aos pais 

de assistir, criar e educar os filhos menores. Dessa disposição 

constitucional ressai que os filhos, cuja assistência, criação e educação 

constituem obrigações comuns dos pais, geram, entre estes, um vínculo 

social permanente, que é, em última ratio, o elemento que permite o 

exercício pacífico destes deveres. Nesse contexto, é cediço que o ideal 

seria que as questões de família, sobretudo alimentos, pudessem ser 

resolvidas sem a interferência do Estado-Juiz, mas, infelizmente, nem 

sempre isso é possível. Longe da solução ideal, tenho a convicção de que 

é necessário adequar os procedimentos de forma a torná-los menos 

traumáticos para as partes e, na medida do possível, menos invasivos, 

buscando preservar a harmonia necessária para o bom desenvolvimento 

das relações familiares. Nessa ótica, incentivar as soluções consensuais, 

tecidas pelas próprias partes litigantes constitui-se num poderoso 

instrumento de pacificação. Essa conclusão, aliás, é o vértice da “Política 

Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses”, 

regulamentada por meio da Resolução n.º 125 do Conselho Nacional de 

Justiça, bem como da Lei 13.140 (Lei da Mediação), regulamentada pela 

entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Logo no artigo 

primeiro, sobredita resolução consagra a finalidade da iniciativa do CNJ: 

“... assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios 

adequados à sua natureza e peculiaridade”. No caso concreto a lide 

envolve pai e filho, cujo vínculo é permanente. Essa peculiar condição 

justifica seja facultado às partes a oportunidade de construírem uma 

solução consensual, que contemple o direito alimentar do filho da forma 

mais pacífica possível, a fim de não prejudicar o desenvolvimento das 

relações pessoais entre as partes. Com esse olhar, lanço mão da 

prerrogativa contida no art. 334, §1º, do CPC/2015, e determino que a 

secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização de audiência 

de conciliação, a ser realizada pela ilustre Conciliadora desta Vara 

Judicial. §8º do art. 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. Cite-se a parte ré e intimem-se ambas as partes, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 370 de 414



fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Após 

apresentação de defesa, dê-se vista ao representante do Ministério 

Público e, em seguida, concluso para viabilidade de julgamento, sem 

prejuízo de demais providências que se fizerem necessárias. Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Intimem-se as partes. Às 

providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004547-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAYQUE FERNANDO SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004547-24.2016.8.11.0002 Vistos... Determino a expedição 

de novo mandado a ser expedido no endereço informado pela autora sob 

a Id. nº12172534. Para tanto, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 16/05/2018 às 18:00. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001692-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL INTERNACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo n.º 1001692-04.2018.8.11.0002. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. 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 16/05/2018, às 14:00 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002065-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI VERGINIO PONCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1002065-35.2018.8.11.0002 AUTOR: LEVI VERGINIO PONCE RÉU: 

AYMORE 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. Por trata-se de pedido feito 

em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome 

lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto 

à ré, recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise 

perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do 

nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão 

indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento da inscrição feitas no nome do autor nos cadastros do SPC 

e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 12090337 

- Pág. 3), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 dias. 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 

30/05/2018, às 09:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001927-68.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES AMADO (AUTOR)

CATIA CILENE RODRIGUES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001927-68.2018.8.11.0002 AUTOR: LAERCIO GOMES AMADO, CATIA 

CILENE RODRIGUES GOMES RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL 

LTDA - EPP Vistos... Nesta oportunidade defiro o pedido a 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 Por trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de 

tutela de urgência, alegando os autores que é legítimos possuidores e 

proprietários do imóvel e que o réu está esbulhando sua propriedade, 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Tenho que a probabilidade 

do direito, notavelmente documental, resta comprovada nestes autos 

através dos documentos apresentados, onde verifico que os autor e 

possuidor de um imóvel localizado loteamento Jardim Buenos Aires, na 

quadra 08, Rua 03, do, nesta cidade Várzea Grande/MT, Tenho ainda da 

análise dos documentos, que a parte autora possui contrato de compra e 

venda do imóvel, apresentado sob. Id. nº (12202143, 12202155), bem 

como, realizou notificação extrajudicial ao ré para desocupação do imóvel, 

comprovado mediante a juntada sob a Id. nº. (1202166, 12202169), 

comprovando assim, o primeiro requisito autorizador da medida. Com 

relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, também vejo estar demonstrado ante a juntada da 

notificação, bem como do Serasa, que me leva a concluir que o réu 

esbulhando a posse dos autores (CPC. Art. 561, II), oportunidade em que, 

após análise da documentação trazida na inicial, melhor ficaram 

caracterizados os elementos probantes ao deferimento da medida (CPC, 

art. 562). DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os 

requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para proceder a 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE imóvel localizado na Rua 13, quadra 31, Lote 

06, Parque Paiaguás Várzea Grande/MT, conforme indicado sob a (Id. 

Nº12202169), em favor da parte autora, determinando a expedição do 

respectivo mandado de reintegração de posse. Defiro o pedido de 

expedição de ofício ao 1º Serviço Notarial de Registro da Comarca de 

Várzea Grande-MT, para que providencie averbação dessa ação na 

margem da matrícula do imóvel nº 108.682, Livro nº 01. 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 17:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FELIPE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001939-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ALISON FELIPE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos... Nesta oportunidade defiro o pedido a 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 Por trata-se 

de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve 

seu nome lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não 

contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a 

manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, 

pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, 

tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. Nº12217271), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 23/05/2018, às 17:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 
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houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002011-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LEITE TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1002011-69.2018.8.11.0002 REQUERENTE: GISELE LEITE TORRES 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte 

autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao 

final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido 

feito em sede de tutela antecipada, alegando em nome do representado 

seu companheiro Júlio Cesar da Costa Alencar, que está sendo 

descontado em seu Holerite valor que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevido os descontos automáticos em folha de 

pagamento feitos pelo banco réu, pois aduz não ter realizado o respectivo 

empréstimo, tornando os descontos indevidos. Tais circunstancias, 

evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual está configurado ante a 

impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em parte para DETERMINAR a 

SUSPENSÃO dos descontos no benefício da autora, referente ao aos 

valores indicados sob a Id. nº 12266391 - Pág. 1 (Banco BMG/ITAU) 

referente aos valores de R$ 80,00 e R$ 105,94, sob pena de multa que 

arbitro em R$ 500,00 para cada novo desconto realizado. Determino ainda, 

que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas no nome da 

parte autora nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 12266391 - Pág. 2) Banco/Itaú, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), válidos por 30 

dias. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/05/2018, às 08:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Citem-se os réus, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002014-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LEITE TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1002014-24.2018.8.11.0002 REQUERENTE: GISELE LEITE TORRES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 12268693), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/05/2018, às 08:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001956-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MAINARDI TAMIOZZO FONSECA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ESTER MONTEIRO RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001956-21.2018.8.11.0002 AUTOR: PRISCILA MAINARDI TAMIOZZO 

FONSECA RÉU: PRISCILA ESTER MONTEIRO RAMOS Vistos... Defiro a 

assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Pleiteia o autor a concessão de tutela antecipada para 

ser imitido na posse de um imóvel de matrícula nº 69.715, registrado no 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, localizado à Avenida 

Mario Andreazza, s/n, Condomínio Esmeralda, Quadra 03, Casa 48, Bairro 

Nova Esperança, Cidade de Várzea Grande/MT, CEP 78.144-366. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de ação de imissão na 

posse, de natureza petitória, cabe à parte comprovar o domínio, que 

resulta na existência de título de propriedade em seu nome, sendo o 

petitum a obtenção da posse direta da coisa, com a entrega de 

determinado bem. Aponta a autora que a adquiriu o imóvel, e que mesmo 

depois de realizado o registro do imóvel junto ao 1º Serviço Notarial de 

Registro de Imóveis, até a presente data o imóvel não lhe foi entregue. Já 

de início, tenho demonstrado a probabilidade do direito, ante a juntada da 

Escritura Pública de venda e compra ID. 12227640, bem como da leitura da 

matrícula n.º69.715, ID. nº12227640, que, comprovando de forma 

suficiente que autor é o legítimo proprietário, instituto que se aperfeiçoa 

com o registro na matrícula do imóvel. Relativamente ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, também vejo demonstrado, ante a 

juntada de documentos que demonstram que o autor tem o domínio sobre 

imóvel, e que até o momento o imóvel não lhe foi entregue, situação essa 

que pode trazer-lhe grandes prejuízos. DIANTE DISSO, nos termos do art. 

300 do CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPATÓRIA, determinando que 

seja expedido mandado de imissão na posse em favor do autor, referente 

ao imóvel objeto da inicial, descrito na ID. 12227552, do 1º Ofício desta 

Comarca. 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 30/05/2018, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 312945 Nr: 9070-04.2013.811.0002

 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: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN AIRLINES INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP

 Processo nº 4068-82/2015. (Cód. 387969)

Vistos...

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, indicarem as 

provas que pretendem produzir.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 16 de março de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387969 Nr: 4068-82.2015.811.0002

 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: LAUDELINO DELEON LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TEOTE, BENEDITO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 4068-82/2015. (Cód. 387969)

Vistos...

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, indicarem as 

provas que pretendem produzir.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 16 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434454 Nr: 3701-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO DELEON LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:

 Processo nº 3701-24/2016. (Cód. 434454)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 
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pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 16 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 290106 Nr: 9686-13.2012.811.0002

 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: MAURO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 9686-13/2012. (Cód. 290106)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 94, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 16 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344746 Nr: 11716-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER LUIZ PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Processo nº 344746. (Cód. 344746)

Vistos...

Certifique a Sra. Gestora se existem valores depositados nos autos, 

referentes ao honorários sucumbenciais.

Feito isso, ao credor para falar.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 16 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411231 Nr: 17319-70.2015.811.0002

 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: RITA DE KASSIA DOS SANTOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:

 Processo nº 17319-70/2015. (Cód. 411231)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 120, 

ciente que a inércia importará na concordância e quitação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 16 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 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

 CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, desentranhei as peças juntada a estes autos 

conforme decisão de fls. e reumerei os autos.

Várzea Grande - MT, 20 de março de 2018.

Técnico Judiciario

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002033-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORCI BUENO MAMORE (AUTOR)

ADILES DE ALMEIDA MAMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ABRANTES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO PEDRO ABRANTES DOS SANTOS (RÉU)

CINTIA CRISTINA CAPATO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - MT21407/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002033-98.2016.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: BENEDITO 

JORCI BUENO MAMORE, ADILES DE ALMEIDA MAMORE RÉU: JOAO 

PEDRO ABRANTES DOS SANTOS, PEDRO ABRANTES DOS SANTOS, 

CINTIA CRISTINA CAPATO Vistos... Da análise dos autos observo que a 

ação foi proposta em desfavor de João Pedro Abrantes dos Santos, 

indicado no preâmbulo como “menor impúbere”, representado por seus 

genitores Pedro Abrantes dos Santos e Cíntia Cristina Capato Abrantes 

Santos. Quando os autores propuseram esta ação, 02.09.2016, João 

Pedro já era maior de idade, ou seja, contava com 18 (dezoito) anos, visto 

ter nascido em 12.06.1998. Consequentemente, não há que ser assistido 

ou sequer representado – como equivocadamente requerido na inicial – 

por seus genitores, visto possuir capacidade processual. Assim, chamo o 

feito à ordem para correção do polo passivo para constar apenas a 

pessoa de João Pedro Abrantes dos Santos, devendo ser excluídos os 

demais réus que, como observo da inicial, foram indicados apenas como 

representantes de seu filho, que já era maior de idade. Certifique-se a 

alteração. 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 no tocante ao acidente que 

vitimou o Sr. Mauro Pedro de Almeida Mamoré, filho dos autores, o valor 

para conserto da motocicleta da vítima e se o ônus recaiu sobre os 

autores. Delimito que a prova também deverá ser no sentido de existência 

de culpa concorrente ou total da vítima. Para tanto, caberá aos autores a 

prova da culpa do réu João Pedro Abrantes dos Santos, bem como, 

produzir contraprova quanto a valor para conserto da motocicleta. DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Argumenta o réu que a os 
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autores não possuem interesse por ter sido o acidente causado pela 

vítima. Rejeito a preliminar por ser matéria ligada ao mérito, além do que a 

questão acerca de eventual culpa – total ou concorrente da vítima – foi 

delimitada como ponto controvertido. DA INÉPCIA DA INICIAL Entende o réu 

que a inicial é inepta por não ter sido comprovado o dano material de R$ 

20.000,00, referente às despesas com conserto da motocicleta e funeral. 

Da mesma maneira, por entender que se confunde com o mérito e também 

foi fixada como ponto controvertido, rejeito a preliminar, salientando, 

também que a arguição sequer é daquelas previstas no art. 337, do NCPC. 

Intimadas as partes para indicar provas apenas os autores 

manifestaram-se, requerendo perícia contábil para apuração dos danos 

materiais, depoimento do réu e oitiva de testemunhas. Indefiro o pedido de 

perícia contábil para apuração do valor necessário ao conserto da 

motocicleta, considerando que tal prova – que deveria constar na inicial, 

nada impedindo, contudo, seja feita incidentalmente – é feita mediante 

juntada de orçamentos, conforme remansosa jurisprudência. Para colheita 

da prova oral, oportunidade em que tomarei os depoimentos das partes e 

inquirirei as testemunhas dos autores, designo audiência de instrução e 

julgamento para 17.05.2018, às 16:00h. Intimem as partes, seus 

procuradores e testemunhas da ré, desde que arroladas no prazo legal. 

Relativamente ao pedido do réu para que as publicações sejam feitas em 

nome dos patronos, consigno que o cadastro é feito exclusivamente pelo 

advogado, que deve acessar o sistema PJE e assim proceder, não se 

tratando de ato do juízo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001758-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001758-81.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ADIEL PEREIRA DE AGUIAR 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 12095965 - Pág. 1), no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), 

válidos por 30 dias. Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

§4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 23/05/2018, às 09:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001825-46.2018.8.11.0002

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:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001825-46.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRUNA VICENCIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. 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. Por trata-se de pedido feito em 

sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado 

em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, 

recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória 

dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da 

parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão 

indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

12134910 - Pág. 3), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que 

fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), válidos por 30 dias. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 23/05/2018, às 

10:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001754-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (AUTOR)

ALUISIO DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001754-44.2018.8.11.0002 AUTOR: ALUISIO DIAS DE SOUZA, ADNE 

DIAS JORDAO RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A 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 10:30 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001510-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES (AUTOR)

MARCELO MALVEZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001510-18.2018.8.11.0002 AUTOR: MARCELO MALVEZZI, SANDRA 

CRISTINA ALVES RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos... Por tratar-se 

de pedido tutela antecipada a fim de determinar o cancelamento das 

reservas e a restituição das milhas-LATAM, recebo-o na forma do art. 

300, do CPC. Para comprovar o alegado a autora colaciona aos autos 

documentos em anexo. Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Deve-se destacar que à demanda aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor, o qual traz em seu bojo normas de ordem pública e de 

interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em 

razão de sua vulnerabilidade. É cediço que as normas consumeristas se 

enquadram no caso em exame, uma vez que o autor se amolda na figura 

do consumidor (art. 2º do CDC), enquanto que a empresa ré se encaixa 

perfeitamente como fornecedora (art. 3º do CDC). Observa-se que a 

responsabilidade do réu, por se tratar de fornecedor de serviços, é 

objetiva, fundada na “Teoria do Risco do Empreendimento”, conforme 

dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90, verbis: “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.” Aplica-se, na espécie, a inversão do ônus 

probatório, com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), 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; Da análise dos autos, 

verifico que o primeiro requisito está demonstrado, vez que a parte autora, 

em 28 de julho de 2017, adquiriu passagens para quatro membros da 

família, conforme reservas P8R3Z8, PA74OO e PAV5NX, usando o 

programa de pontos da empresa ré, no montante de 98.000,00 (noventa e 

oito mil) milhas. Vejo ainda, que a saída estava prevista para o dia 30 de 

março de 2017 da cidade de Cuiabá – MT, voo JJ3279 (08:35h), escalas 

nas cidades de São Paulo (voo JJ 3510) e Rio de Janeiro (voo JJ 8138) e 

chegada em Santiago – Chile às 23:55h do mesmo dia 30 de abril. Tempo 

total de viagem de 14:20 horas. O retorno ocorreria com a saída de 

Santiago (Chile) no dia 14 de abril no voo JJ 8069, com escala em São 

Paulo (voo JJ 4785), com chegada em Cuiabá em 15 de abril de 2018 às 

14:45 h. Tempo total de viagem de 18:30h. No entanto, a empresa ré 

realizou alterações em todas as reservas (Id. nº 11965395, 11965405, 

11965411), modificando os voos em mais de uma hora, tornando a 

duração da viagem mais de 37 horas. Noto também dos autos, que após 

receber os avisos de alterações de voos, a Requerente Sandra Cristina 

Alves entrou em contato com a empresa aérea para verificar a 

possibilidade de alteração e/ou cancelamento conforme documentos 

juntados às fls. 11965383 - Pág. 1-2, que foram infrutíferas. Nesse 

sentido, de acordo com o CDC, a responsabilidade da ré é configurada em 

sua modalidade objetiva, bastando apenas a demonstração do dano 

gerado e do nexo causal entre o ato lesivo e a conduta do fornecedor de 

serviços ou produtos, prescindindo-se da prova de culpa na sua atuação. 

A pretensão da autora no sentido da devolução das milhas e o 

cancelamento das reservas, é caracterizado com a definição de 

"consumidor" estampada no art. 2º da Lei nº 8.078/90, qualifica-se como 

tal não só a pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço, 

mas também aquela que dele se utiliza, tal como sói acontecer na espécie, 

já que as milhas foram usadas para aquisição das passagens cuja 

devolução ora se postula se referem ao serviço defeituoso prestado 

especificamente à ora demandante. Ainda, segundo orientações da 

ANAC, “Toda e qualquer alteração realizada de forma programada pelo 

transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 

contratados, deve ser informada aos passageiros com antecedência de 

pelo menos 72 horas em relação ao voo”. Nesse caso, se o passageiro 

não concordar com a alteração e ela for superior a 30 minutos nos voos 

domésticos e a 1 hora nos voos internacionais (em relação ao horário 

originalmente contratado, seja na partida ou na chegada), o transportador 

deve oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, não havendo então motivos, para a 

negativa quanto ao cancelamento das reservas solicitadas pelos autores. 

Com relação ao segundo requisito autorizador da medida, vejo também 
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estar demonstrado, vez que os autores, estão impossibilitados de 

programar novas viagens em virtude da negativa da empresa ré em 

cancelar as reservas, resultando também, na impossibilidade de utilização 

de suas milhas, o que pode causar-lhes ainda mais prejuízos. Nesse 

sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO E DA 

PARCEIRA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE MILHAGEM. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVO RETIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1) De acordo com a 

jurisprudência pátria, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas 

hipóteses de má prestação de serviço por companhias aéreas. 2) A 

companhia aérea e a parceira responsável pela venda das passagens 

não negam os fatos alegados pela autora, de que o voo inicialmente 

contratado foi cancelado em razão de problemas mecânicos, e que a 

menor foi acomodada em outro voo, porém, na classe econômica, quando 

a sua reserva era para ocupação de assento na classe executiva. 3) 

Ademais, há prova nos autos de que os demandantes eram passageiros, 

receberam os bilhetes através do programa de milhagens da segunda ré 

para voo realizado pela primeira ré. 4) O dano moral se encontra 

caracterizado na hipótese na medida em restou rompida a legítima 

expectativa da consumidora de que a viagem transcorreria com o conforto 

esperado, sobretudo considerando que a reserva com utilização de milhas 

para assentos na classe executiva ocorreu com muitos meses de 

antecedência, de molde que o cancelamento do voo com o remanejamento 

da passageira menor para outra aeronave, na classe econômica, inferior 

e, ainda, separada de sua mãe, extrapola a seara do mero aborrecimento 

do cotidiano, atingindo a própria dignidade da infante. 5) De acordo com o 

CDC, a responsabilidade das rés é configurada em sua modalidade 

objetiva, bastando apenas a demonstração do dano gerado e do nexo 

causal entre o ato lesivo e a conduta do fornecedor de serviços ou 

produtos, prescindindo-se da prova de culpa na sua atuação. 6) A 

solidariedade entre as rés resulta do regime de parceria estabelecido 

entre as respectivas empresas, as quais, por terem se unido no propósito 

de conjugar esforços para ampliar suas atuações no mercado e auferir 

maior lucro, devem responder de forma solidária pelos prejuízos causados 

aos consumidores resultantes dos serviços prestados sob a égide desta 

parceria. 7) O evento narrado problemas mecânicos em aeronave - 

evidencia a ocorrência de fortuito interno e, por isso, não exclui a 

responsabilidade do prestador de serviços, porquanto são situações que 

fazem parte da atividade desempenhada, ligando-se aos riscos de 

empreendimento. 8) A pretensão da autora no sentido da devolução das 

milhas excedentes à aquisição de passagem para a classe econômica não 

se caracteriza como pedido de tutela de interesse de terceiro, vez que, de 

acordo com a definição de "consumidor" estampada no art. 2º da Lei nº 

8.078/90, qualifica-se como tal não só a pessoa física ou jurídica que 

adquire o produto ou serviço, mas também aquela que dele se utiliza, tal 

como sói acontecer na espécie, já que as milhas excedentes cuja 

devolução ora se postula se referem ao serviço defeituoso prestado 

especificamente à ora demandante. 9) Recurso ao qual se nega 

prov imento .  (TJ-RJ -  APL:  03019975420118190001  RJ 

0301997-54.2011.8.19.0001, Relator: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA 

NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2013, QUINTA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 02/09/2013 17:31). DIANTE DISSO, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA para DETERMINAR que a ré cancele as 

reservas P8R3Z8, PA74OO e PAV5NX adquiridas pelos autores, e a 

restitua as 98.000,00 (noventa e oito mil) milhas, referentes ao programa 

milhagem LATAM, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 23/05/2018, às 11:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001375-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA ROZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT0015461A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE - MT, 20 de março de 

2018 Processo: 1001375-06.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 37.824,00; 

Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO 

COM COBRANÇA (94) Partes de processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANDERSON CORREA ROZIN Parte Ré: RÉU: MARCOS ANTONIO DE LIMA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de cinco dias, venha a esta secretaria, acompanhada da 

Srª Nilce Correa Rozin, a fim de assinar o termo de caução firmado pela 

mesma. OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

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) 36888440

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005750-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEOMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1005750-21.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: LEOMAR DE SOUZA, JACKELINE ROSA DOS 

SANTOS Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, 

do NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 
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caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se e cumpra-se, expedindo 

o necessário. Várzea Grande, 20 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004879-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ROSSI DUARTE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnaldo Gonçalves de Araujo (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1004879-88.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Diante do petitório acostado no Id. 8831643, onde a douta 

Defensora Pública informa que no decorrer do prazo de suspensão do 

feito não houve composição na lide, requerendo o prosseguimento do 

feito, DETERMINO seja a parte requerida intimada para apresentação da 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a defesa nos autos, 

vistas automáticas à parte autora para impugnação da defesa. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 20 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001314-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001314-19.2016.8.11.0002 AUTOR: MARIA ROSA DE ALMEIDA RÉU: 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para manifestar acerca do pedido de desistência (Id. 4877122). 

Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para 

extinção do feito. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 467518 Nr: 19961-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETE PASTRO ZANATTA - ME, GORETE 

PASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 381269 Nr: 27694-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CALVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - OAB:MT 

12.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da 

gratuidade da justiça.Sem condenação em honorários advocatícios, diante 

da inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452849 Nr: 13161-35.2016.811.0002

 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: LIDIEDISON SEBASTIÃO DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Lidiedison Sebastião da Silva 

Costa em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

Na decisão proferida às fls. 13 determinou-se a intimação da autora para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

se indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

Às fls. 15, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação da parte 

autora.

Oportunizado novamente a emenda, fim de comprovar o recolhimento das 

custas processuais complementares, sob pena de indeferimento (art. 290 

c/c art. 321, parágrafo único, do NCPC), contudo deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido (fls. 20).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar 

comprovante do recolhimento das custas processuais complementares.

 Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do NCPC, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e 

recibo nos autos, se requerido.

 Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do NCPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 477 Nr: 676-67.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQUEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Luiz Gonçalo da Silva 

em desfavor de Siqueira & Cia Ltda., ambos devidamente qualificados.

Instado a manifestar acerca da decisão de fls. 158, o causídico da parte 

autora quedou-se inerte (certidão de fls. 160).

No seguimento, expediu-se intimação pessoal ao requerente, concedendo 
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o prazo de 05 (cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, no entanto, não foi localizado o endereço destacado nos autos ( 

certidão de fls. 163).

É breve o relato.

Fundamento e decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

quedou-se inerte ao chamado da justiça, deixando transcorrer o prazo 

legal sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transitado em Julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes.

P.I. e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001375-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA ROZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT0015461A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001375-06.2018.8.11.0002 AUTOR: ANDERSON CORREA ROZIN RÉU: 

MARCOS ANTONIO DE LIMA Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Despejo e Cobrança de Alugueis e Acessórios com Pedido 

de Liminar proposta por DOMINGOS ANTELMO ROZIN representado por 

seu procurador ANDERSON CORRÊA ROZIN em desfavor de MARCOS 

ANTONIO DE LIMA, todos qualificados nos autos em epígrafe, alegando, 

em apertada síntese que é proprietário de um imóvel comercial, nesta 

cidade de Várzea Grande/MT. Aduz que, em 27 de janeiro de 2015, as 

partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial com prazo de 

duração de 24 meses, com início em 1º de janeiro de 2015 e término 31 de 

dezembro de 2016, no valor mensal de R$3.152,00, podendo ser pago até 

o dia 17 de casa mês. Afirma que, o período do contrato foi prorrogado 

nos termos do art. 50 da Lei n. 8.245/91, pois findado o prazo, o Locatório 

(Requerido) permanece no imóvel até a presente data. Esclarece que 

embora o contrato faça menção a fiadores estes não foram constituídos, 

bem assim não consta no contrato de locação a caução ou seguro de 

fiança locatícia pelo Locatário. Sustenta que, o locatário deve a 

importância de R$60.738,52 (sessenta mil setecentos e trinta e oito reais 

cinquenta e dois centavos), referente a 16 meses de atraso de aluguel. 

Assim, postula seja concedida a medida liminar de forma inaudita altera 

pars, determinando-se a expedição da ordem para desocupação imediata 

do imóvel pelo Locatário (Requerido) ou qualquer outro que ocupe o imóvel 

em seu nome. É o breve relatório. Fundamento e decido. A Lei do 

Inquilinato (Lei n.º 8.245/91) utiliza o Código de Processo Civil 

subsidiariamente, quando a mesma for omissa, conforme o disposto no 

art. 79 da referida lei especial, todavia esta traz em seu art. 59, §1º um rol 

de casos que autorizam a concessão da tutela antecipada nas ações de 

despejo. O caso em tela está previsto na hipótese do inciso IX, do artigo 

59, da referida Lei, logo, estando devidamente albergado pela Lei Especial, 

para a concessão de liminar, em sede de ação de despejo, deverá ocorrer 

a prestação de caução idôneo, conforme previsão do §1º do artigo 59 da 

Lei n.º 8.245/91, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. No caso, verifica-se que o contrato entabulado entre faça 

previsão expressa ao fato de estar garantido por fiadores, um das 

garantias no art. 37 da Lei de Locação, estes não foram constituídos, pois 

inexiste menção a estes no corpo do contrato, bem assim restou 

evidenciada a falta de pagamento do aluguel na data convencionada. 

Contudo, verifica-se que o veículo oferecido em caução pelo autor 

encontra-se alienado financeiramente para o Banco do Brasil (id. 

11892627), de modo que não serve para garantir eventual ressarcimento 

de dano sofrido pelo locatário em caso de insucesso da demanda ante a 

providência tomada "initio litis" pelo juízo. Sendo assim, deverá o autor 

comprovar a quitação do bem dado em garantia e/ou oferecer em caução 

bem idôneo ou efetuar o depósito do valor correspondente à três meses 

de aluguel, haja vista que para a caracterização da hipótese prevista no 

inciso IX, do § 1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991, o despejo coercitivo 

deve ficar condicionado à prestação de caução, nos termos delineados. 

Nesse sentido confira-se: “RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO – IMOVEL 

URBANO - LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – 

REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO 

REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA – RECURSO 

PROVIDO. Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento 

de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o 

locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91. Não prestando a caução exigida, o indeferimento da liminar é 

medida que se impõe. Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve restar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art.17 do CPC.” 

(AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 

09/08/2016) – sem destaques no original. Consigno, por fim, que não é o 

caso de purgação da mora ante o expresso desejo do autor em não 

manter a continuidade do contrato, reavendo assim o imóvel à sua posse. 

Ante o exposto, estando demonstrada nos autos a presença dos 

requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991, isto é, o inadimplemento 

do locatário e a inexistência de garantias contratuais; DEFIRO A LIMINAR 

pretendida, para determinar que a parte requerida desocupe o imóvel 

voluntariamente no prazo de 15 (quinze), entregando as chaves do imóvel, 

sob pena de despejo coercitivo. O CUMPRIMENTO DO DESPEJO 

COERCITIVO FICA CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, real ou 

fidejussória, oferecida mediante termo de depósito a ser lavrado nos 

autos, NO PRAZO 05 DIAS (Artigo 59 §1º Lei n.º 8.245/91), sob pena de 

revogação da liminar. Consigno que, caso o autor queira manter o veículo 

oferecido em caução deverá, em igual prazo, comprovar sua quitação 

perante a instituição financeira para o qual encontra-se alienado 

fiduciariamente. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 6 de junho de 2018, às 16h40, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 26 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004526-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAHUMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LIMITADA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO KALVON OAB - SP22663 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S DIAS FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1004526-48.2016.8.11.0002, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. EXEQUENTE: LAHUMAN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICOS LIMITADA EXECUTADO: A. S DIAS FILHO - ME 

Vistos. À vista da comprovação do recolhimento das custas iniciais (id. 

4513566), cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 20 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001994-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DE SOUZA PEIXOTO (AUTOR)

ANTONIO PEIXOTO SOBRINHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1001994-04.2016.8.11.0002, : Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. AUTOR: ANTONIO PEIXOTO SOBRINHO, CLEUSA 

MARIA DE SOUZA PEIXOTO RÉU: JOSE RODRIGUES PIRES Vistos. 

Aportou-se aos autos petição informando o óbito de JOSÉ RODRIGUES 

PIRES, requerendo a alteração do polo ativo para, constar apenas a 

requerente Cleusa Maria de Souza, haja vista que os herdeiros do falecido 

não tem interesse na presente demanda, juntando termo de renúncia (id. 

4145436, 9613121). De tal modo, determino a retificação do polo ativo da 

ação para constar apenas CLEUSA MARIA DE SOUZA. No mais, 

cumpra-se com a decisão constante no id. 3281583 Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 20 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000478-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO DIOGENES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Correa da Costa (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1000478-12.2017.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981, USUCAPIÃO ORDINÁRIA]. AUTOR: 

REGIVALDO DIOGENES DE FRANCA RÉU: ANTONIO CORREA DA COSTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Visto. 

Trata-se de Ação de Usucapião de bem imóvel proposta por REGIVALDO 

DIOGENES DE FRANÇA em desfavor de ANTÔNIO CORREA DA COSTA. 

Na decisão constante no id. n. 8319757, foi determinada a emenda à inicial 

a fim de comprovar sua situação financeira precária ou recolher custas, 

juntar matrícula do imóvel usucapiendo, bem como informar o endereço do 

requerido ou comprovar o exaurimento das possibilidades de tentar 

encontrá-lo, sob pena se extinção de indeferimento. No id. 10605387, 

certificou-se que decorreu o prazo sem a parte autora proceder a emenda 

à inicial ou qualquer manifestação. Aportou-se aos autos petição de 

habilitação de advogado já constituído nos autos (id. 12006765). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise aos autos, verifico que o autor, 

devidamente intimado na pessoa do seu procurador, para que 

apresentasse emenda comprovando a alegada hipossuficiência ou 

recolher custas, bem como fornecer os dados para citação do requerido, 

este quedou-se inerte. Desta feita, tendo sido certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Neste sentido, é a Jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

MONITÓRIA - EMENDA À INICIAL - RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS 

- INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA 

RECOLHER AS CUSTAS – PRECEDENTES DO STJ - ILEGALIDADE DA 

ANOTAÇÃO DE CUSTAS PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR – REJEITADA – 

PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - 

RECURSO DESPROVIDO.1-A intimação pessoal da parte autora para a 

extinção do feito é utilizada, obrigatoriamente, na hipótese do artigo 267, II 

e III, do CPC. No caso de intimação para recolhimento de custas, caso não 

seja realizado o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, é desnecessária a 

prévia intimação pessoal da parte ou seu advogado, conforme 

precedentes do STJ.2- In casu, o juiz singular não concedeu a gratuidade 

à Apelante, logo, as custas judiciais são devidas. Assim, independente do 

prosseguimento ou não da ação, caso pendente o recolhimento das 

custas, deve a taxa ser anotada à margem da distribuição para constar 

referência formal ao inadimplemento dos encargos, uma vez que houve 

atos praticados pelo Poder Judiciário, nos termos da CNGC.3 - A anotação 

na margem da distribuição não causa prejuízo à Apelante, pois a certidão 

emitida pelo Cartório Distribuidor não caracteriza certidão positiva. (Ap 

62780/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro nos artigos 321 e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista a não concessão dos benefícios 

da gratuidade, deverá o autor arcar com as custas processuais, incabível 

a condenação em honorários sucumbenciais, antes do recebimento da 

inicial. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas 

e anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 20 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002057-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002057-58.2018.8.11.0002, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: MARIA CANDIDA OLIVEIRA 

GALINDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos. Trata-se de 

processo proposto em desfavor do Município de Cuiabá, sendo 

endereçado à Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, de modo 

que falece este juízo de competência para processar e julgar a presente 

lide. Assim, 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 

uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Às 

providências. Várzea Grande, 20 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
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RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007858-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIA FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1007858-86.2017.8.11.0002, : Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO 

OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. 

REQUERENTE: FLAVIA LUCIA FIGUEIREDO E SILVA Vistos etc. Flávia 

Lucia Figueiredo e Silva Frazão ajuizou a presente Ação de Retificação de 

Registro de Civil, sob o argumento de que no seu primeiro matrimônio, 

acrescentou ao seu nome o sobrenome do marido, qual seja “e Silva”, 

contudo, quando se divorciou optou por continuar usando o sobrenome do 

ex-marido, contudo contraiu novas núpcias e acresceu o sobrenome do 

atual marido “Frazão”, passando a se chamar Flávia Lucia Figueiredo e 

Silva Frasão. Alega que pretende excluir o sobrenome do seu ex-marido, 

para utilizar o novo nome de casada. Com a inicial vieram os documentos 

dos Ids. 10329235, 10329241, 10329248, 10329264, 1032266 e 

10329267. O membro do Parquet manifestou-se favorável ao acolhimento 

do pleito (Id. 11072158). É o relatório. Fundamento. Decido. A questão 

posta em juízo é simples e não carece de maiores delongas para 

recebimento do pronunciamento judicial final, de forma que passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de pedido de retificação de 

registro civil, onde busca a requerente excluir o sobrenome do ex-esposo. 

Verificando a prova documental apresentada mediante o parecer 

ministerial, a procedência da ação se impõe, até mesmo porque não 

acarretará prejuízo algum à identificação da autora. Nos termos do artigo 

1.571, CC, a sociedade conjugal termina: pela morte de um dos cônjuges, 

pela nulidade ou pela anulação do casamento, pela separação judicial, ou 

extrajudicial e pelo divórcio. É interessante observar que o artigo 1.565, § 

1º, CC, traz a expressão “Acrescer”. Nessa linha de pensamento alguns 

estudiosos estão por afirmar que essa faculdade é exercida tendo como 

ponto de partida o nome de solteira (o). Consequentemente, poderia a 

mulher abandonar o nome do marido, se assim quisesse, acrescentando 

ao nome de solteira o sobrenome do consorte. Os doutrinadores 

defendem essa tese, tendo em vista que a ordem pública veda apenas a 

renúncia ao nome de solteiro. Isto é: ele deverá permanecer intacto. Dessa 

forma, a cônjuge, pretendendo alterar o seu nome, deve renunciar ao 

nome do ex-marido, nos termos do artigo 1.571, evitando confusão quanto 

à identificação do grupo familiar. Assim, pleiteia a exclusão do sobrenome 

E SILVA, sendo que a retificação é um direito da cônjuge que pode ser 

exercido a qualquer tempo, especialmente na hipótese de extinção do 

casamento, como no caso dos autos. A anuência do ex-marido é 

desnecessária, porque a opção pela adoção ou não do nome do outro 

cônjuge, é livre e não depende da anuência de ninguém. É de acordo com 

a cota ministerial, a prova documental acostada aos autos confirma a 

narração contida na inicial, sendo o nome direito personalíssimo e faz 

parte do núcleo mínimo da dignidade da pessoa humana. Dissolvido o 

casamento, compete exclusivamente ao detentor do sobrenome do 

cônjuge manifestar o desejo de continuar ou não ostentando o patronímico 

conjugal. Portanto, no caso em apreço, os pressupostos para concessão 

do pedido encontram-se presentes, tendo em vista todos os elementos 

empíricos contidos nos autos. Desta feita, como não se mostra prejudicial 

ao interesse público, a pretensão de exclusão do sobrenome do ex-marido 

comporta deferimento. Diante de todo exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro no 

artigo 109, da Lei n.º 6.015/73, julgo procedente o pedido inicial e 

determino seja feita a retificação no assento de casamento da requerente 

perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, sob o nº 

065136 01 2011 2 00040 089 001558381, para que passe a constar o 

nome de casada da cônjuge varoa FLAVIA LUCIA FIGUEIREDO FRAZÃO, 

respectivamente permanecendo inalterados as demais anotações, 

expedindo-se nova certidão. Sem custas em razão da Assistência 

Judiciária. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado, 

arquivando-se com as cautelas de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 

20 de março de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002004-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MANOELINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002004-14.2017.8.11.0002 

Alvará Judicial Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 7331560, 

em que a parte autora requer a extinção do feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, Novo Código de Processo Civil. Sem custas, 

por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em 

honorários advocatícios diante da inexistência do contraditório. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

e Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004676-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1004676-92.2017.8.11.0002 

Requerente: Maria de Nazaré da Silva Oliveira Vistos etc. Maria de Nazaré 

Silva Oliveira ajuizou a presente ação de Retificação de Registro Civil, sob 

o argumento de que o nome de sua genitora encontra-se grafado de forma 

errônea em seu assento de casamento. Com a inicial vieram os 

documentos dos Ids. 8214019, 8214042, 8214046 e 8214041. Com nova 

vista, Id. 11528318, o membro do Parquet manifestou-se favorável ao 

acolhimento da inicial, face que a certidão de óbito da mãe da requerente 

consta o nome correto como sendo Maria Ferreira dos Santos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A questão posta em Juízo é simples e não 

carece de maiores delongas para recebimento do pronunciamento judicial 

final, de forma que passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de 

pedido de retificação de registro de casamento, onde busca a requerente 

a retificação do sobrenome de sua genitora em seu assento de 

casamento. Consoante se extrai dos autos, a conclusão é no sentido de 

que houve apenas erro material ocorrido por ocasião da transcrição do 

registro pelo Registro Civil de Pessoas Naturais de Anapurus/MA. 

Destarte, verificando a prova documental apresentada mediante o parecer 

ministerial, a procedência da ação se impõe, até mesmo porque não 

acarretara prejuízo algum à identificação da autora. Diante de todo o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial, com fulcro no artigo 109, da Lei n.º 6.015/73, julgo 

procedente o pedido inicial e determino seja feita a retificação no assento 

de casamento da requerente Maria de Nazaré da Silva Oliveira, nº 

0309240111 1983 2 00009 248 000062871, do Registro Civil de Pessoas 

Naturais de Anapurus/MA, para que passe a constar o nome de sua 

genitora como Maria Ferreira dos Santos, permanecendo inalterados as 

demais anotações, expedindo-se nova certidão. Sem custas em razão da 

Assistência Judiciária. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado, arquivando-se com as cautelas de estilo. P. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de março de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001118-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

GERHARD SEDLACEK (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001118-78.2018.8.11.0002 

AUTOR: SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME RÉU: CIJ IMOVEIS 

LTDA - EPP, JOAO BATISTA DA SILVA, ISONEL DA SILVA ABREU, 

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, GERHARD 

SEDLACEK Vistos. No Id. 12167812 a parte requerente pugnou pela 

citação por edital do requerido João Batista da Silva. Todavia, em 

cumprimento à recomendação do CNJ para que, antes de determinar a 

citação por edital, os juízes brasileiros tentem confirmar o endereço ou 

encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos convênios 

disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor contido no § 

3º, do art. 256 do CPC, efetuei a requisição de informações junto a Rede 

INFOJUD, Sistema RENAJUD e BACENJUD, sendo localizados os seguintes 

endereços do requerido João Batista da Silva: - Rua Benjamin Constant, 

03046, Térreo, Jardim Bela Vista, Votuporanga/SP CEP: 15501-135; - 

Avenida das Palmeiras, 246, Jardim Imperial, Cuiabá/MT, CEP 78075-850; - 

Rua Princesa Isabel, 503, Jardim Renascer, Cuiabá/MT, CEP78061-354; - 

Rodovia BR 364, Km 444, Zona Rural, Várzea Grande/MT, CEP 78150-000; 

- Rua Castelo Branco, s/n, Km 20, Centro Sul, Várzea Grande/MT, CEP 

78110-002; - Rua Tangará da Serra, 21, Morada da Serra, Cuiabá/MT CEP 

78058-100; - Rodovia Euclides da Cunha, 474, Centro, Tanabi/SP CEP 

15170-970; - Rua São Paulo, 327, Jardim Europa, Cuiabá/MT, CEP 

78000-000; - Avenida Gildo Savatin, s/n, Centro, Tanabi/SP CEP 

15170-000; - Rua Padre Geronimo Botelho, 176, Dom Aquino, Cuiabá/MT, 

CEP 78015-240; - Rua Dezesseis, 193, Setor Norte, Ituiutaba/MG; - Rua 

Várzea Grande, s/n, Parque das Nações, Várzea Grande/MT. Assim, 

venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço que 

pretende seja o requerido João Batista da Silva citado, bem como, 

considerando a certidão de Id. 12200799, indicar novo endereço ou 

requerer o que entender de direito para citação da parte requerida Isonel 

da Silva Abreu, atentando-se quanto a necessidade de recolhimento de 

diligência para o cumprimento do mandado. Outrossim, diante da não 

citação da parte requerida e proximidade da audiência designada nos 

autos, redesigno a audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, 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 requerida CIJ Imóveis 

Ltda. no endereço apresentado no Id. 12167812, bem como cite-se a 

requerida Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. e o requerido 

Gerhard Sedlacek nos endereços descritos na inicial. Com a indicação do 

endereço dos requeridos João Batista da Silva e Isonel da Silva Abreu, 

citem-se via mandado, consignando-se as deliberações contidas na 

decisão de Id. 11810331. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001884-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO (AUTOR)

ERMES LANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO COZIN (RÉU)

ALEXANDRE GONCALO DA SILVA (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001884-34.2018.8.11.0002 

AUTOR: ERMES LANDO, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO RÉU: 

ALEXANDRE GONCALO DA SILVA, VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO 

DISTRITO DE BOM SUCESSO Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial, a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos, pelo que determino seja 

retificado o polo passivo da lide, com a substituição do Serviço Notarial 

pelo requerido indicado no Id. 12216411. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/05/2018, às 16h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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 mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Indefiro o pedido de 

ofício ao Tabelionato do Distrito de Bom Sucesso, por entender que cabe à 

própria parte autora carrear aos autos os documentos constitutivos do 

seu direito, consoante art. 373, I do CPC, bem como por não haver 

demonstração de resistência do Cartório em fornecer os referidos 

documentos. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007636-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007636-21.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL 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, 
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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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007636-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007636-21.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003365-03.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA REQUERIDO: 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS Vistos etc., 

Compulsando os autos observo que parte autora alega ter iniciado curso 

de Administração na modalidade de ensino à distancia ofertado pela 

requerida em fevereiro de 2007, porém após concluir o curso de 

graduação em 2010 passou a solicitar a sua colação de grau, momento em 

que obteve a informação de que não se encontrava matriculado no curso 

e consequentemente não havia sido aprovado no oitavo período. Verifico 

também que o autor aduz que após inúmeras tentativas de contato com a 

requerida, apenas conseguiu obter a emissão de seu certificado de 

conclusão de curso em 22/03/2016 em virtude de ter realizado a 

contratação de um advogado para promover a notificação extrajudicial da 

instituição requerida. Ainda, ressalta que passou por situações vexatórias 

durante longos 06 (seis) anos, razão pela qual ingressou com a presente 

demanda visando a condenação da requerida ao pagamento de uma 

indenização pelos danos morais e materiais suportados. Dessa forma, 

considerando que o autor sustenta o dever da requerida em realizar o 

pagamento de uma indenização em seu favor em razão da falha da 

prestação de serviço ocorrido no âmbito das relações de consumo, sendo 

aplicável ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal previsto no 

art. 27 do CDC, venha à parte autora manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da aparente prescrição ocorrida no caso, em atenção ao 

artigo 10 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007341-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MARTINS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007410-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007410-16.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL 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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007410-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007410-16.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007397-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON BERNARDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007397-17.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: N.S 

SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME, NILSON BERNARDO DA SILVA 

Vistos etc. Determino, venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a impossibilidade 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007397-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON BERNARDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007397-17.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: N.S 

SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME, NILSON BERNARDO DA SILVA 

Vistos etc. Determino, venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a impossibilidade 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DE CAMPOS (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)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 12227675.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002209-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002209-77.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME Vistos etc. Determinada a emenda 

da inicial para apresentação do instrumento de protesto referente à 

duplicata virtual n°. 290414, a fim de instruir a demanda executiva, 

conforme Id. 1993079, a parte exequente se manifestou no Id. 9310797, 

aduzindo que a exigência de se cobrar a duplicata protestada ocorre 

quando se pleiteia tutela de urgência de arresto. Todavia, como sabido, o 

STJ reconheceu a eficácia executiva da “duplicata virtual”, afirmando que 

os boletos de cobrança bancária, devidamente acompanhados de 

protestos por indicação e dos comprovantes de entrega de mercadorias 

ou prestação de serviços, suprem a ausência do título cambiário, 

constituindo título executivo extrajudicial, senão vejamos: “EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR 

INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE 

RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO 

JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais – 

emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica – 

podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do 

título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 

9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, 

devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e 

dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos 

serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e 

constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso 

especial a que se nega provimento”. (REsp 1024691/ PR, Relatora Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento 22/03/2011, DJe 12/04/2011)" 

(AgRg no AREsp 121263/GO, rel. Min. Massami Uyeda, j. 4-12-2012). No 

mesmo sentido, a Lei n°. 9.492/97 (regulamenta os serviços concernentes 

ao protesto de títulos e outros documentos de dívida), no parágrafo único 

do art. 8º permite as indicações a protesto “das Duplicatas Mercantis e de 

Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de 

dados”. Assim, em que pese o narrado pela exequente, uma vez que a 

presente hipótese trata de duplicata emitida eletronicamente, necessária a 

apresentação do instrumento de protesto, conforme bem descrito pelo 

Superior Tribunal de Justiça no aresto supra colacionado. Assim, 

determino, venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar 

aos autos o instrumento de protesto relativo à duplicata virtual de n°. 

290414 ou adequar os valores que pretende executar, sob pena de 

indeferimento (art. 801, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002209-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002209-77.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME Vistos etc. Determinada a emenda 

da inicial para apresentação do instrumento de protesto referente à 

duplicata virtual n°. 290414, a fim de instruir a demanda executiva, 

conforme Id. 1993079, a parte exequente se manifestou no Id. 9310797, 

aduzindo que a exigência de se cobrar a duplicata protestada ocorre 

quando se pleiteia tutela de urgência de arresto. Todavia, como sabido, o 

STJ reconheceu a eficácia executiva da “duplicata virtual”, afirmando que 

os boletos de cobrança bancária, devidamente acompanhados de 

protestos por indicação e dos comprovantes de entrega de mercadorias 

ou prestação de serviços, suprem a ausência do título cambiário, 

constituindo título executivo extrajudicial, senão vejamos: “EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR 

INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE 

RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO 

JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais – 

emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica – 

podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do 

título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 

9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, 

devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e 

dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos 

serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e 

constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso 

especial a que se nega provimento”. (REsp 1024691/ PR, Relatora Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento 22/03/2011, DJe 12/04/2011)" 

(AgRg no AREsp 121263/GO, rel. Min. Massami Uyeda, j. 4-12-2012). No 

mesmo sentido, a Lei n°. 9.492/97 (regulamenta os serviços concernentes 

ao protesto de títulos e outros documentos de dívida), no parágrafo único 

do art. 8º permite as indicações a protesto “das Duplicatas Mercantis e de 

Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de 

dados”. Assim, em que pese o narrado pela exequente, uma vez que a 

presente hipótese trata de duplicata emitida eletronicamente, necessária a 

apresentação do instrumento de protesto, conforme bem descrito pelo 

Superior Tribunal de Justiça no aresto supra colacionado. Assim, 

determino, venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar 

aos autos o instrumento de protesto relativo à duplicata virtual de n°. 

290414 ou adequar os valores que pretende executar, sob pena de 

indeferimento (art. 801, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003613-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se a respeito dos Embargos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PADUA COSINI OAB - SP168844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando a 

ausência de manifestação quanto a intimação retro, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito visando o prosseguimento da ação, sob 

pena de extinção. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333624 Nr: 2202-73.2014.811.0002

 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: IDA HESSELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SABATINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, MAYCON TADEU LAMIM - OAB:16.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 272139 Nr: 13573-39.2011.811.0002

 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: MARCIO EZEQUIEL BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUMAR DILDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920/MT, ROBSON DA SILVA - 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 Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217829 Nr: 13263-38.2008.811.0002

 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: MARIA DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA, ISAQUINA 

MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MEDEIROS NETO - 

OAB:12073

 Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita, porem defiro a 

expedição de certidão de crédito para que seja habilitado no quadro geral 

de credores o valor referente às custas.Cumprida a determinação supra 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 16 de 

março de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392618 Nr: 6963-16.2015.811.0002

 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: WESLLE MUNIZ DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora e requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449845 Nr: 11835-40.2016.811.0002

 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: VENANCIO LEMES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORTUGNO RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/MT

 Processo nº. 11835-40.2016.811.0002 – cód. 449845

Vistos, etc.

Venancio Lemes de Morais ingressou com a presente ação declaratória 

de nulidade de ato jurídico c/c pedido de tutela provisória de urgência em 

face de Antonio Ortugno Russo, Gilson Nazif Rasul, Edite Prado e V L 

Supermercado Ltda.

 Às 134 e 145 a parte autora requereu a desistência da ação em relação 

aos requeridos Edite Prado, Gilson Nazif Rasul e V L Supermercado, os 

quais se manifestaram à fl. 146 anuindo com o pedido.

 Realizada audiência de conciliação, conforme termo de fl. 149.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Os pedidos de fls. 134 e 145, se tratam de uma simples manifestação de 

desistência da lide em relação aos requeridos Edite Prado, Gilson Nazif 

Rasul e V L Supermercado.

Diante da concordância dos requeridos quanto à manifestação expressa 

da parte autora de desistência da lide em relação aos requeridos Edite 

Prado, Gilson Nazif Rasul e V L Supermercado, 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.

Por conseguinte, à vista de que a parte autora desistiu do processo em 

relação aos referidos requeridos, condeno-a ao pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, fixado este em R$ 1.000,00 (u mil 

reais), ante a natureza da causa, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita.

No mais, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer 

impugnação à contestação e documentos juntados pelo requerido Antonio 

Ortugno Russo.

 Excluam-se os demais requeridos do polo passivo da demanda, 

promovendo as retificações necessárias.

 Várzea Grande/MT, 27 de julho de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 233617 Nr: 13683-09.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA LAURA LIMA DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Exeqüente para que aporte, no 

prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma que 

possibilite a expedição da certidão nos termos da decisão de fl. 208. No 

mesmo prazo deverá manifestar-se requerendo o que entender de direito 

visando o deslinde do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger. 

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437164 Nr: 5239-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEI LEMES SOUZA

 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

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305759 Nr: 1477-21.2013.811.0002

 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: BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405508 Nr: 14224-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA 

- OAB:17625

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003365-03.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA REQUERIDO: 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS Vistos etc., 

Compulsando os autos observo que parte autora alega ter iniciado curso 

de Administração na modalidade de ensino à distancia ofertado pela 

requerida em fevereiro de 2007, porém após concluir o curso de 

graduação em 2010 passou a solicitar a sua colação de grau, momento em 

que obteve a informação de que não se encontrava matriculado no curso 

e consequentemente não havia sido aprovado no oitavo período. Verifico 
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também que o autor aduz que após inúmeras tentativas de contato com a 

requerida, apenas conseguiu obter a emissão de seu certificado de 

conclusão de curso em 22/03/2016 em virtude de ter realizado a 

contratação de um advogado para promover a notificação extrajudicial da 

instituição requerida. Ainda, ressalta que passou por situações vexatórias 

durante longos 06 (seis) anos, razão pela qual ingressou com a presente 

demanda visando a condenação da requerida ao pagamento de uma 

indenização pelos danos morais e materiais suportados. Dessa forma, 

considerando que o autor sustenta o dever da requerida em realizar o 

pagamento de uma indenização em seu favor em razão da falha da 

prestação de serviço ocorrido no âmbito das relações de consumo, sendo 

aplicável ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal previsto no 

art. 27 do CDC, venha à parte autora manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da aparente prescrição ocorrida no caso, em atenção ao 

artigo 10 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001469-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR)

KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES PRAZO: 15 DIAS AUTOS Nº: 

1001469-51.2018.8.11.0002 ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) 

PARTE REQUERENTE: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME, KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME 

ADMINISTRADOR JUDICIAL: DR. BRUNO CARVALHO DE SOUZA, OAB/MT 

Nº 19.198 ADVOGADOS: VITTOR ARTHUR GALDINO – OAB/MT 13955, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES – OAB/MT 14485, AUGUSTO 

MÁRIO VIERIA NETO – OAB/MT 15948 e JOÃO TITO SCHENINI 

CADEMARTORI NETO – OAB/MT 16289A FINALIDADE: 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E TERCEIROS 

INTERESSADOS RESUMO DA INICIAL: Trata-se do pedido de recuperação 

judicial apresentado pela empresa BARBOSA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME e KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI-ME. 

Aduzem as empresas requerentes que integram o denominado “Grupo 

Barbosa”, e atuam na comercialização, no atacado e no varejo, de 

produtos para materiais de construção. Afirmam que no início das suas 

atividades obtiveram lucros, vindo adquirir caminhões para auxílio na 

entrega dos materiais de construção e atender a demanda de seus 

clientes no setor do atacado e varejo, contudo, devido à crise econômica 

no setor de construção civil no ano de 2015, diversos imprevistos 

ocorreram atingindo negativamente todo o grupo, resultando enorme índice 

de inadimplência de seus clientes, afetando significativamente a situação 

financeira do “Grupo Barbosa”. Diante disso, as empresas requerentes 

começaram a terem vários imprevistos financeiros, tendo que entregar 

cheques em custódia aos fornecedores, recorrer a factorings, bem como 

demitiu funcionários e dispensou prestadores de serviços, contudo tais 

atos não foram suficientes para se restabelecer, pois os altos encargos 

bancários aliado ao caixa desfalcado das empresas e o cenário 

econômico desfavorável dificultam o restabelecimento das empresas, 

chegando à conclusão de que somente o manejo de ação de recuperação 

judicial poderia estabilizar a situação financeira deficitária do grupo. 

RESUMO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO: 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 Barbosa Comércio De Materiais Para 

Construção Ltda-ME e Kedma Da Silva Barbosa Eireli-ME.l) 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. m) 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.n). (...) r) 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.Determino ainda, que o Sr. Admistrador Judicial deverá informar 

mensalmente ao Juízo, se as empresas recuperandas estão fazendo o 

recolhimento.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.RELAÇÃO DE CREDORES 

(Nome do credor e valor): QUIROGRÁFARIOS: Black Decker Do Brasil S/A 

R$ 3.390,56 Robert Bosch Limitada R$ 3.016,77 Liliam Suzana O M M C 

Epp R$ 3.174,75 Acofer Ind E Com Ltda R$ 458,31 Ourolux Coml Ltda R$ 

4.556,56 Fortanella Transporte E Terraplanagem R$ 6.363,94 Isdralit Ind E 

Com Ltda R$ 30.218,83 Dmm Lopes & Filhos Ltda R$4.331,58 Reginaldo 

Nestor Bastos & Júnior Ltda. Epp R$ 1.800,00 Ciplan Cimento Planalto As 

R$26.848,44 Adir Moreira Paes R$ 1.344,00 Sedavinil Com De Tintas Ltda 

R$ 28.104,99 Ceramica Formigres Ltda R$ 14.505,84 Wurth Do Brasil 

Peças De Fixação Ltda R$ 6.021,20 Aymore Credito Financiamento E Inv. 

S.A R$ 50.498,40 Horizonte Distribuidora Ltda R$ 4.837,24 Trevao Com 

Mat De Construção Ltda R$ 200.000,00 Banco Do Brasil S.A. R$ 

172.557,43 Banco Do Brasil S.A. R$11.141,94 Canal Artefatos Metalicos 

Ltda R$ 6.328,87 Trevao Com Mat De Construção Ltda R$ 125.000,00 

Reginaldo Anestor Bastos & Junior Ltda Epp R$ 1.800,00 Plastilit 

Conecções Tubos Acessorios R$ 12.123,74 Hydra Corona Sist. Aq. Agua 

Ltda R$ 5.085,00 Banco Do Brasil S.A. R$ 444.931,42 Banco Itau S.A. R$ 

129.123,68 Ilumi Ind E Com Ltda R$ 5.770,53 Dmm Lopes & Filhos Ltda R$ 

1.809,83 J. H. Ramalho Logistica Eireli Me R$ 2.064,36 Clius Metais 

Sanitarios Ltda R$ 1.171,06 Olicar Ind E Com Plastico Ltda R$ 4.163,56 

Glasmar Ind E Com De Fibra De Vidro Ltda R$ 2.166,66 Met Ramassol 

Imperial Ltda R$31.560,19 Jorge De Almeida Leao Metais R$ 8.089,80r$ 

Valor Total 1.354.359,48; TRABALHISTAS: Jeferson Santos Da Silva 

R$1.350,00, Luis Roserland De Souza R$1.550,00 Mariza Garibaldi 

R$1.300,00 Jennefer Christian S.Ornelas R$ 1.810,15 Waldinete Santana 

De Arruda R$1.605,72 Lucas Santos Cutrin R$1.250,00 TOTAL: 

1.363.225,35. PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTIMADO: R$.171.669,75. 

ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros dos prazos 

previstos no artigo 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05 (15 dias úteis), para 

apresentação de habilitações de crédito e divergência a serem 

encaminhados diretamente ao administrador judicial, e que os documentos 

das recuperandas podem ser consultados junto ao administrador judicial 

nomeado pelo Juízo, o advogado Dr. Bruno Carvalho de Souza, OAB/MT 
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n°19.1998, com endereço sito à Rua Mistral, nº 09, sala 507, Ed.The Point 

Smart Business, Cuiabá/MT, fone: (65)3358-8278/99985-9340, 

e - m a i l : b r u n o @ c a r v a l h o e g i r a l d e l l i . c o m . b r ,  s i t e : 

www.carvalhoegiraldelli.com.br. 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, Nathanny de Castro - estagiária, digitei. Cuiabá-MT, 20 de 

março de 2018. BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA Gestora Judiciária 

SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434945 Nr: 3988-84.2016.811.0002

 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: ROSEMAR D'ORNELLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:MT 12.208-A

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora já especificou as 

provas que pretendiam produzir, conforme fl.72.

Sendo assim intime-se a parte requerida para especificar as provas que 

pretende ainda produzir nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de abril de 2018, às 14h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309712 Nr: 5716-68.2013.811.0002

 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: JANE MARIA DA SILVA NOBREGA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450321 Nr: 12064-97.2016.811.0002

 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: AMORIM & SOUZA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PALOTÃO LTDA - EPP, A. H. P. 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO COSTA GONZALEZ - 

OAB:PR 57.524

 Vistos, em correição.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que a 

decisão de fls. 310 encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada em todos os seus termos.

 Cancelo audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 

13h30min.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 312/317, determino a intimação da parte contrária para se manifestar 

em 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443981 Nr: 8810-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI, GUILHERME CESAR 

BANNITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE ESPORTE CLUBE 

SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL E EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8810-19.2016.8.11.0002 - Cód.443981

Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 45/46, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas, se houver, pela parte autora diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, 

nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, uma vez que defiro o beneficio da 

justiça gratuita.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 19 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434412 Nr: 3680-48.2016.811.0002

 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: WALDIVINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARAUJO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITAMI - 

OAB:6079, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 50, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente pela parte autora.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 19 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253791 Nr: 12487-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CRISTIANO PERASSOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT
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 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Nulidade de Ato Jurídico com pedido de Tutela parcial 

proposta por Max Bertoldi em desfavor de Mauro Cristiano Perassoli , 

pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

Às fls. 425, a parte autora informa que o acordo estabelecido entre as 

partes fls.346, fora devidamente cumprido, requerendo a extinção do feito 

a fim de proceder à baixa definitiva dos autos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pelo exequente fora satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso I, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral dos débitos, nos termos do artigo 924, I, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas, honorários conforme ajustado fls.347.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 19 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384551 Nr: 1753-81.2015.811.0002

 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 TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA 

- OAB:14613

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande I em desfavor do requerido Carlos Henrique de Almeida 

Gaiva, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 161, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Várzea Grande, 19 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 103373 Nr: 12189-17.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARÃO MATOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5819

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem Custas.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 19 de março de 2018.SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002013-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANE DE CARVALHO MONTEIRO EVARISTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 05 dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008985-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAM URT MANSUR BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Ângelo Gonçalo de França (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

nesta data, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para 

manifestar sobre a impugnação à execução de ID 12303201, no prazo de 

10 (dez) dias. , 20 de março de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Nesta data, 

impulsiono estes autos, intimando a parte Autora, para impugnar a 

Contestação, conforme despacho a seguir transcrito:"(...)Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica(...)", no prazo de 15 (quinze) dias. , 20 de 

março de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002078-34.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA TEXEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se 

de “ação de concessão de benefício por incapacidade: auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de antecipação de tutela liminar 

inaudita altera pars” movida por ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando ser 

segurada da previdência social, e que devido a doença incapacitante CID 

F 20.0, sofrendo de esquizofrenia crônica, requereu administrativamente o 

benefício de auxílio-doença o qual fora indeferido. Sustentou ainda, que 

não consegue exercer qualquer atividade laborativa, encontrando-se 

incapacitada para o trabalho. Por essas razões, requer a antecipação de 

tutela, para a concessão do benefício auxílio-doença com posterior 

conversão em aposentaria por invalidez. Com a inicial juntou documentos. 

É a síntese. Fundamento e decido. Passo a decidir o pedido de 

antecipação de tutela. Conquanto as alegações formuladas na inicial se 

revistam de aparente plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho 

convicção, de outro lado, de que eventual provimento antecipatório no 

presente caso será inegavelmente irreversível, fator que obsta o 

atendimento do requerimento. Assim, caso o magistrado dirigente 

concedesse a antecipação pretendida seria quase impossível reverter-se 

a situação ao estado anterior caso a sentença fosse de eventual 

improcedência, o que, além de inadmissível, viola frontalmente o que está 

disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as provas carreadas 

nos autos são insuficientes, por si só, para o reconhecimento dessa 

(in)capacidade laboral na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova pericial consistente. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, 

para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS 

(art. 335 c/c 183 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). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo em vista tratar-se de ação de 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença, nomeio como PERITA 

JUDICIAL a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752, que 

servirá, independentemente de compromisso, com finalidade de certificar 

eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau 

de especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a complexidade dos trabalhos 

realizados, o zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de 

honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários do(a) Perito(a) Judicial 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) 

perito(a) nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, 

volva-se conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada 

para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada para 

trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou 

total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de 

quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 

1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) 

perito(a) judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. 

Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos 

quesitos apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 445737 Nr: 9805-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO CONFECÇÕES BRINQ MULTI LTDA, 

SILVIA GUEDES VIEGAS, JURANDIR DE BARROS VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE DE 

FIGUEIREDO FREITAS - OAB:10.101, ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:, HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17625, 

OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 CERTIDÃO

 Certifico que procedo à intimação da parte executda, por seu Procurador, 

via DJE, para requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução ao arquivo.

 Várzea Grande - MT, 19 de março de 2018.

 Jonildes S. de Almeida

 Auxiliar Judiciario

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 379331 Nr: 26252-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR MORAIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO 

- OAB:OAB/MT 8075

 CERTIDÃO

 Certifico que procedo à intimação da parte embargada, por seu 

Procurador, via DJE, para requerer o que entender por direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de devolução ao arquivo.

 Várzea Grande - MT, 19 de março de 2018.

 Jonildes S. de Almeida

 Auxiliar Judiciario

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 100577 Nr: 8066-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA IMOBILIARIA LTDA, HEVELCIO 

EZEQUIAS RODRIGUES, MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 CERTIDÃO
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 Certifico que procedo à intimação da parte executada, por seu 

Procurador, via DJE, para requerer o que entender por direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de devolução ao arquivo.

 Várzea Grande - MT, 19 de março de 2018.

 Jonildes S. de Almeida

 Auxiliar Judiciario

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377485 Nr: 24908-50.2014.811.0002

 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): APARECIDO ZEPONI BARRADAS

 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: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Certifico que, considerando o desarquivamento do presente feito procedo 

à intimação da parte executada, por seu procurador, via DJE, para 

requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 264911 Nr: 4042-26.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o desarquivamento do presente feito procedo 

à intimação da parte autora, por seu procurador, via DJE, para requerer o 

que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução ao arquivo.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003665-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVONETE SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

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: 

1003665-28.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: DIVONETE SILVA CAMPOS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO 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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004124-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (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: 

1004124-30.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: LOCENIL SAVIO DA COSTA Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO 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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009476-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009476-66.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: LUIZ FERNANDO SANCHES 

SACHETIN Requerido: RÉU: 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, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000072-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROI LUCIANO BETTIOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS OAB - MT9530/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000072-54.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) Requerente: AUTOR: ROI LUCIANO BETTIOL Requerido: 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO 

- CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001736-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ALMEIDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001736-57.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: IVONE DE ALMEIDA LEITE Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004049-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS - ADMINISTRADOR DO PRESIDIO CENTRAL DO ESTADO (RÉU)

 

Vistos, IVANI MOREIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Restituição de Documentos Particular”, em face da ADMINISTRAÇÃO DO 

PRESÍDIO CENTRAL DO ESTADO EM VÁRZEA GRANDE “CAPÃO 

GRANDE”, igualmente qualificado, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira, porque, segundo alega, foi descredenciada do 

direito de visitas ao seu companheiro Sr. Ely Braz Cruz, que se encontra 

cumprindo pena em regime fechado. Esclarece que o descredenciamento 

que ocasionou o recolhimento de sua carteira de visitante ocorreu porque 

tentou adentrar o presídio portando um aparelho de celular sem que 

tivesse conhecimento de que tal prática era proibida. Pede, assim, a 

restituição e/ou nova confecção da carteira de visitante. É o relatório. 

Decido. Tratando-se, como se vê, de ação que objetiva a desconstituição 

da decisão administrativa do ilustríssimo senhor diretor do presídio central 

do Estado “Capão Grande”, que descredenciou a requerente do direito de 

visitas ao presidiário Sr. Ely Braz Cruz, seu companheiro, por conta de 

supostas irregularidades cometidas, o juízo competente para dirimir o 

conflito é o da Execução Penal, por força do art. 48, da Lei de Execução 

Penal. Carecendo-se, pois, este juízo, de competência para processar e 

julgar o feito, com fulcro no art. 64, § § 1º e 3ª, do Código de Processo 

Civil, declino da competência em favor do Juízo da Execução Penal, a 

quem deverão ser remetidos os presentes autos após baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000673-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. 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), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009261-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AECIO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL OAB - MT17388/O (ADVOGADO)

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

 

Vistos. I) Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo 

Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de 

agravo de instrumento. Consta da peça recursal a alegação de que a 

tutela cautelar de constrição de bens deveria ter acompanhado a regra 

geral contida no art. 300 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não 

aconteceu, vez que os requisitos probabilidade do direito e risco de dano 

não restaram demonstrados. Pretende, pois, o agravante, em sede de 

tutela de urgência, a suspensão do cumprimento da decisão liminar, com a 

sua confirmação quando do provimento do agravo e, subsidiariamente, a 

liberação do numerário das conta bancárias constritas por tratar de verba 

salarial ou que seja readequado o valor do dano em R$ 741.478,43 

(setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e 

quarenta e três centavos). É a síntese do necessário. Decido. O 

agravante está com a razão em parte de seus pedidos, especificamente 

quanto às verbas salariais bloqueadas, pois, segundo prevê o art. 833, do 

CPC, de fato, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios”. Segue esse o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA 

DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - 

ARTIGO 649, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - 

LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO IMPROVIDO. É vedada a 

penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do 

CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 

Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema 

BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve 

ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.” (TJ/MT - 

AI 60864/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) A jurisprudência tem 

entendido, também, que os valores excedentes ao valor dos proventos 

cumulados de meses anteriores perdem o caráter alimentar, passando a 

integrar o patrimônio do devedor, tornando-se, assim, passível de 

penhora, segundo se infere dos julgados a seguir: “AGRAVO DE 

INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA 

ON-LINE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA EXCEDENTE 

PENHORÁVEL. Os proventos de aposentadoria são absolutamente 

impenhoráveis, por força do disposto no art. 649, V, CPC. Não incide a 

impenhorabilidade, no entanto, quando os valores depositados em conta 

corrente correspondem a saldo residual do mês anterior. Verbas que 

passam a integrar o patrimônio do devedor e, portanto, perdem a proteção 

legal. Hipótese em que a constrição recaiu sobre proventos de 

aposentadoria recebidos no mês, bem assim, sobre saldo residual do mês 

anterior. Manutenção parcial do bloqueio. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO.” (TJ/RS - Agravo Nº 70065604209 - Segunda Câmara Cível, 

Rel. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 19.8.2015 - destaquei). “PROCESSO CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. 

POSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA NÃO EVIDENCIADO. 1. 

Tão-somente os valores correspondentes aos proventos de 

aposentadoria depositados no mês possuem caráter alimentar, passando 

os demais a compor esfera de patrimônio, sendo, assim, passíveis de 

constrição judicial. 2. Também não pode ser objeto de penhora a quantia 

depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários 

mínimos, a teor do preconizado no inc. X do art. 649 do CPC, mandamento 
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legal que foi respeitado pela r. decisão agravada. 3. Ademais, como bem 

ressaltou a Magistrada, em que pese a existência de moléstias, a 

agravante não comprovou que o valor de R$ 10.524,54, depositado em 

sua conta corrente, seja oriundo de proventos de aposentadoria e de 

recursos fornecidos por familiares destinados ao seu sustento, razão pela 

qual não há reparo a ser feito no "decisum". 3. Agravo de instrumento 

improvido.” (TRF1 - AI 44877 SP 2008.03.00.044877-9 – Quarta Turma, 

Rel. Roberto Haddad, j. 7.1.2010, p. 15.6.2015 - destaquei) AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE 

DE BLOQUEIO. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente 

em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser 

penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme 

expressa previsão legal do § 2º, do artigo 649, do Código de Processo 

Civil. 2. A sobra salarial de meses anteriores ao bloqueio perde a natureza 

de verba alimentar e passa a constituir crédito passível de penhora para 

satisfação do débito executado. 3. Agravo regimental não provido. (TJ/DF 

- AGR1 201400201441651 – Terceira Turma Cível, Re. Flávio Rostirola, j. 

24.9.2014, p. 29.9.214, p. 145) No caso em comento, a penhora recaiu 

sobre o montante de R$ 36.601.65 (trinta e seis mil, seiscentos e um reais 

e sessenta e cinco centavos), enquanto que a verba salarial líquida 

comprovada pelo executado (Id. 11805360) foi de R$ 10.647,08 (dez mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais e oito centavos) mais o montante de R$ 

48.075,00 (quarenta e oito mil, setenta e cinco reais) pagos pela empresa 

Mater Serviços Médicos Ltda – EPP, referentes aos plantões realizados 

em setembro e outubro de 2017 (Id. 11805377). O extrato bancário da 

conta sobre a qual recaiu o bloqueio (Id. 11805438) registra diversos 

créditos em favor do agravante, a exemplo do valor de R$ 585,88 

(quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) efetivado 

pela Unimed Segurados S. A e o de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 

9.000,00 (nove mil reais) identificados como “TED Diferente Titularidade 

CIP”. Além disso, acompanha um saldo final de R$ 26.841,51 (vinte e seis 

mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), 

comprovando, assim, que o executado ostentava saldos anteriores que 

integraram o seu patrimônio, tornando, assim, legítima a penhora sobre tal 

valor. Até porque os valores salariais a título de plantões são variáveis e 

agregam o patrimônio do profissional, de modo que a impenhorabilidade 

deve ser reconhecida tão somente em relação à verba fixa comprovada 

no valor de R$ 10.647,08 (dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 

oito centavos). Outrossim, não assiste razão ao agravante nas demais 

argumentações, pois, segundo se vê da decisão ora combatida, a 

providência cautelar só foi deferida porque restaram presentes os dois 

requisitos necessários à concessão da medida, ou seja, a lesão ao 

patrimônio público (risco de dano) e a probabilidade do direito, traduzida na 

prática do ato de improbidade prevista no art. 11, II, da Lei n. 8.429/92. 

Assim, não se visualizando argumento apto a desconstituir a decisão 

atacada, mantenho-a por seus próprios fundamentos, determinando, por 

outro lado, a liberação das verbas salariais no montante de R$ 10.647,08 

(dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oito centavos) em favor do 

requerido, mediante expedição de alvará. Intimem-se. II) Ouça-se os 

requeridos acerca da manifestação do Ministério Público (Id. 1001857), 

bem como dos documentos que a acompanham, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CRESCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000385-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Ante a verificação de provável existência de litispendência entre 

esta ação e a de nº 1008291-90.2017.8.11.0002, que também tramita 

perante este juízo, com fulcro no art. 10, do CPC, ordeno sejam 

imediatamente ouvidas as partes a esse respeito. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001035-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMUNDO SALUSTRIANO GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se, em síntese, de “Ação de Embargos de Terceiro” 

proposta por VALDEMUNDO SALUSTRIANO GOUVEIA, devidamente 

qualificado, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica 

de direito público também qualificada nos autos, por meio da qual se alega, 

em síntese, que o veículo Toyota/Corolla, ano 2007/2008, placa KAL 0034, 

Renavan 925502995, Chassi 9BR53ZEC188564480, penhorado nos autos 

executivos propostos em face do executado Walace Santos Guimarães, 

não pertence a este, devendo ser suspensa a ação executiva em relação 

ao referido veículo. Sustenta, o embargante, ter adquirido o bem em 16 de 

julho de 2014, conforme certificado de registro em anexo e que, na 

ocasião, não havia qualquer gravame que impedisse a transação. Diz 

estar sofrendo lesão ao seu direito de posse, tendo em vista que a 

aquisição do veículo foi de boa-fé e ocorreu antes da existência da ação 

executiva, enfatizando que a transferência só não se concretizou em 

razão da existência do bloqueio. Pede, assim, a suspensão imediata do 

veículo, ordenando a manutenção definitiva na posse do veículo, 

autorizando a transferência da propriedade para o embargante. Instrui o 

pedido com o Certificado de Registro de Veículo e outros documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, antes de apreciar o pedido liminar, cabe 

pontuar que o embargante, na condição de possuidor do bem, segundo 

alega, é, por isso, parte legítima para figurar no polo ativo dos embargos, 

nos termos do art. 674, e parágrafos, do CPC. Quanto ao pedido, cumpre 

assinalar que, para concessão da medida antecipatória pretendida, 

conforme artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

faz-se necessária a demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito, se 

visualiza nos documentos que acompanham a inicial, especialmente o 

documento de transferência de veículo de pág. 10, no qual se verifica que 

o veículo Toyota/Corolla, ano 2007/2008, placa KAL 0034, Renavan 

925502995, sobre o qual recaiu a penhora, foi vendido para o embargante 

em 16 de julho de 2014, antes mesmo do ajuizamento da ação em 2017, o 

que afasta a possibilidade de fraude à execução ou da má-fé do 

adquirente e/ou possuidor, nos termos da Súmula nº 375 do STJ, que 

assim prevê “o reconhecimento da fraude à execução depende do 

registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 

adquirente”. O perigo de dano também restou evidenciado, na medida em 

que a constrição judicial inviabilizará a normal disposição do bem pelo 

embargante, posto que dificultará eventual alienação e, além disso, poderá 

ser retirado de circulação por conta da penhora já solicitada nos autos. 

Diante do exposto, defiro o pedido, determinando a suspensão dos atos 

constritivos em relação ao veículo Toyota/Corolla, ano 2007/2008, placa 

KAL 0034, Renavan 925502995, identificado no documento de pág. 10, 

bem como a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do 

Sr. Valdemundo Salustriano Gouveia. Cite-se o réu para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar o pleito, nos termos do art. 679, do CPC. 

Assoc ie-se este  processo ao fe i to  p r inc ipa l  de  n º 

1004630-06.2017.8.11.0002, bem como traslade-se para este cópia desta 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002018-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV 

MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação da parte requerida Previvag - Instituto de Seguridade 

Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande e os documentos que 

a acompanham, nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003698-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DOS SANTOS (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: 

1003698-18.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA ALICE DOS SANTOS 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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004904-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004904-67.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 retro, 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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002155-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO TULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 retro, 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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007214-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 retro, 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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006031-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE EMANUELI RODRIGUES TOLO OAB - SP375018 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 manifeste sobre seu não comparecimento na perícia 

desiganda (ID 12325700), 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, 20 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 432654 Nr: 2659-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Relativamente ao item I, do despacho às fls. 22, certifico que a parte 

executada DETRAN devidamente intimada da execução de sentença 

constante dos autos código 305865, não tendo-a impugnada no prazo 

estabelecido, conforme certidão às fls. 102 daqueles autos, BEM COMO 

impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte embargada para no prazo de cinco dias 

manifestar acerca da planilha de cálculo juntada pelo Estado de Mato 

Grosso.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004691-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DE FIGUEIREDO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE GONCALINA DE ALMEIDA OAB - MT10549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 
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Processo: 1004691-95.2016.8.11.0002 REQUERENTE: NILCE DE 

FIGUEIREDO ASSUNCAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

audiência

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001635-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CARNEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: 1001635-83.2018.8.11.0002 REQUERENTE: JULIO CESAR 

CARNEIRO DIAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, 

querendo, responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 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 ao Autor, 

para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003172-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

Casiana Basílio (TESTEMUNHA)

Daniela M. Rossetto (TESTEMUNHA)

MIRELLA TABOSA PRATES (TESTEMUNHA)

Janaina R inaldi de França (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003172-51.2017.8.11.0002 AUTOR: MARCELA NASCIMENTO 

DE SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009047-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009609-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009181-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODAR PNEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008276-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009257-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009531-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 204841 Nr: 872-51.2008.811.0002
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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: DAVID SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 493863 Nr: 10383-58.2017.811.0002

 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: BERNADETE LOPES DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 493864 Nr: 10384-43.2017.811.0002

 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: RAUDINE DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 515205 Nr: 21748-12.2017.811.0002

 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: MARCIO ROBERTO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.068, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 524334 Nr: 936-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNILSON MARTINS DOS SANTOS, GILVAN 

GONÇALVES DA MOTA, RONIEL SEBASTIÃO LEMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CLAUDIONEI DE 

FRANÇA - OAB:22664-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA - 

OAB:22664-O, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 DECISÃOI – As fls. 158/161 e 193/196, o Réu ODNILSON requereu a 

restituição de: 01 celular Samsung Galaxy J5 Duos, de uma carteira, de 

uma licença de pescador, de um cartão Calcard, de um cartão transporte, 

de um cartão cidadão, de um cartão caixa, R$117,00, de um cartão 

Santander e de dois cartões de abastecimento.II – As fls. 181/185, a 

empresa TJ LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, através do mesmo 

Advogado que patrocina a Defesa de ODINILSON, requereu a restituição 

do caminhão placa HOA0730, da CRVL que corresponde a ele, do registro 

da transportadora e de dois cartões de abastecimento.[...] DEFIRO O 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO do caminhão placa HOA0730, da CRVL que 

corresponde a ele em favor da empresa TJ LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA, que lhe deverão ser entregues mediante termo, nestes autos.VII – 

No que tange a restituição de 01 celular Samsung Galaxy J5 Duos, de uma 

carteira, de uma licença de pescador, de um cartão Calcard, de um cartão 

transporte, de um cartão cidadão, de um cartão caixa, R$117,00, de um 

cartão Santander requerido por ODINILSON, verifico que manter os bens 

apreendidos sem qualquer motivo aparente, viola o direito de propriedade, 

uma vez que eles não possuem vinculação direta com o crime praticado, 

não havendo nenhuma demonstração nos autos de que sua constrição 

seja essencial para o deslinde do feito.VIII [...] DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO dos objetos descritos no item anterior em favor de 

ODNILSON.IX – No que diz respeito aos dois cartões de abastecimento 

apreendidos nos autos, verifico que a empresa TJ LOGISTICA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA se manifestou às fls. 298, como requerido pelo 

Ministério Público em sua cota, assim, dê-se-lhe vista dos autos para que 

se manifeste acerca da restituição dos cartões, bem como do registro da 

transportadora requerido às fls. 181/185.X – Os Réus apresentaram 

Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no 

art. 397 do CPP, designo para o dia 26/03/2018, às 16:15 horas, a 

audiência de instrução (CPP, art. 411). XI - Intime-se a Defesa do réu 

GILVAN para que regularize a representação processual.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 373290 Nr: 21761-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

manifestar sobre a certidão de fls. 128.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 270532 Nr: 10785-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FREESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSANE FATIMA DE CARVALHO 

GUARIENTE - OAB:4148-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BARRETO 

PASSADORE - OAB:3978/TO

 ...julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o réu Hélio 

Freese, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, § 1.º, I, da Lei n.º 

9.503/97. DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA...resultando em sete meses 

de detenção...fixo sua pena pecuniária em dez dias multa, no valor mínimo 

legal..determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

pelo período de sete (07) meses... Decorrido o prazo da suspensão é que 

o réu deverá se submeter a reciclagem para fins de revalidação ou 

obtenção da CNH.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, e § 3.º, do Código 
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Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide 

do regime semiaberto, por ser reincidente. Nos termos do art. 44, do 

Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direito por ser reincidente. DISPOSTIVO FINAL Eis que o réu 

neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime 

semiaberto. Atualmente já está condenado e, sob pena da prisão 

provisória se constituir em cumprimento antecipado, tenho que analisar os 

requisitos do art. 312, do CPP e nesta oportunidade não vislumbro suas 

presenças, motivo pelo qual sua liberdade provisória se impõe na forma da 

Constituição da República. Lembro que a Constituição da República 

Federativa do Brasil prevê os casos autorizadores da prisão preventiva 

no art. 5º, LXI, não vislumbro ser o caso do réu neste feito.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais por ter 

se revelado pobre na forma da lei.Quanto a fiança no valor de R$ 910,00 

(fl. 24) recolhida em 26.05.2011 (fl. 33) fica ao encargo do juízo da 

execução penal. Transitada em julgado lance o nome do réu no rol dos 

culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de 

Execução Definitiva.Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à 

Justiça Eleitoral.P.R.I.Várzea Grande – MT, em 16 de março de 2018.Dr. 

Abel Balbino Guimarães Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR SEBASTIÃO MOURA DA SILVA 

OAB/MT2863, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO 

RECURSO NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520664 Nr: 24810-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GONÇALO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCIDES GONÇALO DOS SANTOS, Cpf: 

63186900182, Rg: 451221, Filiação: Paulo Dias dos Santos e Jacy 

Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 28/02/1955, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, solteiro(a), motorista, Telefone (65)9.9251-9782. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, DENUNCIO ALCIDES GONÇALO DOS 

SANTOS, pela prática de infração ao art. 306, § 1º, I da Lei 9.503/97, 

requeiro que depois de recebida e autuada, seja o denunciado citado para 

a resposta à acusação, bem como intimados o denunciado e as 

testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, culminando na condenação do mesmo às penas 

cominadas ao crime supra.

Despacho: CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o 

réu encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com a sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 

e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de Advogado, 

ou declarar, caso não tenha condições de constituir um profissional, o 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para fins 

do art. 366 do Código de Processo Penal.

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, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 16 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514292 Nr: 17585-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS DE SOUZA FRANÇA, Cpf: 

03666504329, Rg: 29117160, Filiação: Maria Jose de Souza França e 

Raimundo Jorge França, data de nascimento: 27/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Igarape Grande-MA, convivente, servente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, denuncio MARCOS DE SOUZA 

FRANÇA, pela prática de infração ao art.306, §1º, I, c/c art 309, ambos do 

CTB; Requeiro que depois de recebida e autuada, seja o denunciado 

citado para resposta à acusação, bem como intimados o denunciado e as 

testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, culminando na condenação do mesmo às penas 

cominadas ao crime supra.

Despacho: CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o 

réu encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com a sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 

e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de Advogado, 

ou declarar, caso não tenha condições de constituir um profissional, o 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para fins 

do art. 366 do Código de Processo Penal.

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, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 19 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503939 Nr: 15824-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DUARTE, Cpf: 

16498704934, Rg: 189283, Filiação: Custodia Cardoso Duarte e Henrique 

Duarte, data de nascimento: 23/11/1950, brasileiro(a), natural de 

Gravatai-SC, divorciado(a), empresario, Telefone 44 9.9875 6000. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante exposto, DENUNCIO JOÃO BATISTA DUARTE 

como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/2003, razão pela qual requeiro 

que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta 

escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus 

ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença 

final condenatória.

Despacho: DEFIRO (fl. 65).PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu 

JOÃO BATISTA DUARTE.Decorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE e 

FAÇAM os autos conclusos para as demais deliberações.

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, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 19 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 406419 Nr: 14809-84.2015.811.0002

 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: MCDA, MVAL, MCDA, MVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:OAB/MT 

17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 Intimação para os patronos das partes acerca da audiência de instrução 

e julgamento designada para o dia 25 de Abril de 2018, às 15h50min. 

Ficando, ainda, intimados que 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”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 525029 Nr: 1386-52.2018.811.0002

 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: AQB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍGIA QUEIROZ DE ARRUDA 

- OAB:OABMT 23414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:

 POSTO ISSO, rejeito a preliminar argüida e com fundamento na Emenda 

Constitucional n.º 66/2010, que alterou o § 6.º do art. 226 da Constituição 

Federal, DECRETO o divórcio do casal ANDERSON QUEIROZ BALBUENO e 

AMANDA KAROLINI GOMES BALBUENO e HOMOLOGO o acordo 

referente a partilha dos bens imóveis e móveis e os alimentos, e JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015. Passa a requerida a usar seu nome 

de solteira, isto é, AMANDA KAROLINI GOMES NASCIMENTO.Expeça-se o 

mandado de averbação ao Cartório de Paz e Nortas do Coxipó da Ponte, 

em Cuiabá/MT, acerca do divórcio decretado, constando que a mulher 

voltará a usar o nome de solteira, ou seja, AMANDA KAROLINI GOMES 

NASCIMENTO, bem como as partes são beneficiárias da Justiça 

Gratuita.No tocante a guarda e a regulamentação de visita, defiro a cota 

ministerial e determino a realização do estudo psicossocial com o 

encaminhamento dos autos à equipe multidisciplinar do Juízo, para que 

proceda à realização do respectivo estudo com as partes, com o intuito de 

aferir o preenchimento das condições para o exercício da guarda 

compartilhada, devendo encartar aos autos o respectivo laudo, no prazo 

de 20 (vinte) dias.Com a juntada do relatório psicossocial, intime-se o MPE 

para se manifestar, no prazo legal. Nos termos do art. 356, §2º, do CPC, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença parcialmente de mérito 

proferida. Quanto ao pedido formulado pela parte requerida às fls. 80 e 

verso, ao MPE para se manifestar, no prazo legal. Intimem-se as 

partes.Ciência ao MPE e os advogados das partes. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 02 de março de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005422-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ MARQUES MORAES (EXECUTADO)

 

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, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003405-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

ROBUSTO SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005464-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CLEOTILDES PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

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, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001926-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSO LISBOA (EXECUTADO)

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

 

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, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARTINAZZO (EXECUTADO)

 

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, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001760-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIKA KAJIWARA (EXECUTADO)

 

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, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003154-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (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, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006767-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA PASQUALI (EXECUTADO)

CASA DA LIMPEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

NILTON CESAR ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES PARA 

PROVIDENCIAR A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DE EMBARGOS 

À EXECUÇÃO,

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001957-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

MOISES VALENCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001957-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MOISES VALENCIO DE SOUZA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001960-58.2018.8.11.0002

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:

SHIRLEI VILELA VELASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001960-58.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SHIRLEI VILELA VELASCO 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 “AO REMETENTE”, de modo que não ficou 
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devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-86.2018.8.11.0002

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:

MARICELE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001984-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARICELE FERREIRA DE ARRUDA 

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 “MUDOU-SE”, carecendo do comprovante de 

seu recebimento, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA 

PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA 

NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL 

DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 

Para comprovar tal ato, no insucesso da diligência da serventia 

extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo devedor, deve ser 

realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, sob pena de 

acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: Guilherme Nunes 

Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial 

Julgado)” 5. 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. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 442990 Nr: 8350-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)9. Desta forma, com fulcro no art. 485, § 7º, do CPC, RETRATO-ME da 

sentença prolatada às fls. 73, TORNANDO-A SEM EFEITO para os fins 

legais, razão pela qual deixo de remeter os presentes autos ao E. Tribunal 

de Justiça para apreciação do recurso de apelação, pela perda 

superveniente do seu objeto.9. No impulso do processo, recebo a inicial, 

posto que preenche os requisitos para o deferimento do pedido inicial.10. 

Cite-se, pois, a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss).11. 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.12. 

Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830).13. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput).14. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).15. 

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).16. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828).17. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC.18. Intime-se.19. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269313 Nr: 8997-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NELSE CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

1. Considerando a discordãncia entre as partes acerca do valor correto 

da condenação, determino a remessa do processo ao Contador Judicial 

para que proceda a elaboração do cálculo nos termos da sentença (fls. 

152/153-v) e da decisão monocrática (fls. 175/183).

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310260 Nr: 6301-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALVES NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Trata-se ação Cautelar Exibitória, promovida por BENEDITA 

GONÇALVES NETA, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A., ambos devidamente qualificados.

2. Às fls.43/45, a autora pugnou pelo cumprimento da sentença no valor 

de R$ 1.019,79 (mil e dezenove reais e setenta e nove centavos).

3. Posteriormente, a parte requerida peticionou informando o cumprimento 

da condenação, juntando comprovante de fls. 47, no valor de R$ 1.014,32 

(mil e quatorze reais e trinta e dois centavos).

 4. Pois bem. Apesar da diferença de cálculo apresentado pelas partes, no 

valor de R$ 5,47 (cinco reais e quarenta e sete centavos), não se justifica 

continuar movimentando a máquina judiciária no prosseguimento do feito, 

visto que esta diferença se mostra ínfima, sendo insuficiente para cobrir 

até mesmo as despesas dos autos.

5. Em face do depósito espontâneo realizado nos autos, DOU COMO 

SATISFEITA A OBRIGAÇÃO do requerido.

6. Autorizo a requerente ao levantamento do valor depositado nos autos, 

mediante ALVARÁ, devendo a autora ser intimada para, no prazo de cinco 

dias, informar os seus dados bancários.

7. Realizada a providência supra, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

8. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 450695 Nr: 12220-85.2016.811.0002

 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 BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARQUES DO AMARAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido de cumprimento de sentença pelo autor em fls. 51/52.

2. Entretanto, verifico que o valor pugnado a titulo de honorários de 

sucumbência encontra-se em dissonância com o valor arbitrado em 

sentença.

3. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 5 dias pra que traga nova 

planilha de cálculo, respeitando-se os valores estipulados.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207605 Nr: 3513-12.2008.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA MONTEIRO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295212 Nr: 15423-94.2012.811.0002

 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): RICARDO ESCOBAR URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302482 Nr: 23324-16.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINILSON NEREU ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314139 Nr: 10377-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE LUZIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337218 Nr: 5561-31.2014.811.0002

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423 OAB/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351106 Nr: 16660-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON SEBASTIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371558 Nr: 20621-44.2014.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13280

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371801 Nr: 20789-46.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha 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.: 51237 Nr: 6047-36.2002.811.0002

 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): ILDO JOSÉ RODHDEN, ANGELA DE PINHO 

HERANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Ciente do pedido de fls. 180/183.

2. A fim de viabilizar a análise do pedido supra, concedo ao autor o prazo 

de 5 dias para que traga a planilha atualizada do débito

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422729 Nr: 23417-71.2015.811.0002

 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): HELLEN CRISTINA GOMES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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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.: 424455 Nr: 24323-61.2015.811.0002

 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: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora proceda ao cadastramento do 

novo patrono do autor.

2. Posteriormente, intime-se o autor para que no prazo de 5 dias dê o 

regular prosseguimento ao feito.

 3. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 513261 Nr: 20693-26.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO DOURADO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BATISTA SANTOS - 

OAB:145.128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado.

2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens 

de estilo.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288032 Nr: 7430-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): DANIEL JOSE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:MT 9430

 Vistos.

1. Ciente das manifestações do autor em fls. 150/151 e 152.

2. Pois bem, compulsando os autos verifico que assiste razão o autor na 

manifestação supracitada, vez que na sentença de fls. 83/84, restou 

consignado que os valores a titulo da venda do veículo devem ser 

restituidos por meio de ação própria.

3. Desta feita, não há que se falar em levantamento dos valores 

depositados a titulo de venda do veiculo em favor do requerido, devendo 

tais valores serem levantados pelo autor, nos termos da sentença.

4. Assim, expeça-se o alvará em favor do autor dos valores depositados 

em fls. 78.

5. Ademais, considerando que houve o pagamento da condenação por 

parte do autor (fl. 152), proceda-se a expedição de alvará destes valores 

em favor do requerido, bem como dos valores pagos a titulo de purgação 

de mora (fl.67).

6. Cumpridas as determinações supra, em nada mais havendo. DOU 

COMO SATISFEITA a obrigação e determino a remessa dos autos ao 

arquivo.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 225806 Nr: 5975-05.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do requerido para liquidação da sentença por 

arbitramento.

2. É cediço não ser obrigatória à prévia liquidação de sentença quando o 

pedido de cumprimento atende a regra do art. 509, §2º, do CPC, que 

permite o pedido de cumprimento fundado em cálculo aritmético.

 3. Isso porque, com base nos comandos da sentença e nos documentos 

constantes nos autos, é possível efetuar o cálculo do valor da 

condenação e requerer seu cumprimento.

 4. Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

ABRANGÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

IDEC – PLANO VERÃO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – LIQUIDAÇÃO 

POR SIMPLES CÁLCULO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é admissível 

nos casos em que o juiz, de ofício, pode conhecer da matéria. O órgão 

revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, 

consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questão 

ainda não decidida na primeira instância. Sendo a responsabilidade 

decorrente de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da 

citação válida na ação civil pública. É cediço não ser obrigatória a prévia 

liquidação de sentença quando o pedido de cumprimento atender a regra 

do art. 475-B, do CPC, que permite a formulação de pretensão fundada em 

cálculo aritmético. (AI 54094/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)”.

5. Dessa forma, com fulcro no artigo 509, §2º do CPC, indefiro o pedido do 

requerido, por entender que a apuração do valor da condenação depende 

apenas de cálculo aritmético.

6. Concedo ás partes o prazo de 5 dias para que pugnem pelo que 

entenderem necessário para a satisfação de seus créditos.

7. Após, conclusos.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 6729 Nr: 55-41.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPYM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

DANILO BERNDT, JOSÉ FERNANDO GERVÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 235262 Nr: 15240-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BRITO DEDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318259 Nr: 14614-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322477 Nr: 18905-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A RODRIGUES LIMA COMERCIO ME, 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES LIMA

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332538 Nr: 1252-64.2014.811.0002

 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): KELSON JUNIOR FERRAZ LOURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381477 Nr: 27858-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385528 Nr: 2345-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS, APARECIDA VIERA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 396917 Nr: 9729-42.2015.811.0002

 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): FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406886 Nr: 15060-05.2015.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411687 Nr: 17580-35.2015.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO SANTANA DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424554 Nr: 24375-57.2015.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIS RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445304 Nr: 9568-95.2016.811.0002

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDI VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453264 Nr: 13352-80.2016.811.0002

 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 ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 243199 Nr: 4390-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER TOSHIO SUEKANE, SANDRA AMARA SANTI 

SUEKANE, JOSEFINA VIERO SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 
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dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 223502 Nr: 3700-83.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RAIMUNDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 9.225

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309553 Nr: 5561-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY P. VIEIRA - ME, WANDERLEY 

PINHEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221087 Nr: 1314-80.2009.811.0002

 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): DULCIDES FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, 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, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307691 Nr: 3626-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES ME, NABIL MUSTAFA 

FARES

 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:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, 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, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322167 Nr: 18591-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A DA SILVA E SANTANA LTDA - ME, 

ADAILTON ANTONIO DA SILVA

 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:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.
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 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, 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, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331689 Nr: 433-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FÁTIMA MORAES (FANTASIA: 

POSTO PETRUS, APARECIDA DE FÁTIMA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, 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, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440023 Nr: 6805-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E.TSURU - ME, ANDERSON EVANGELISTA 

TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, 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, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314808 Nr: 11105-34.2013.811.0002

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON DE SALES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido constante à fl. 49/51 e determino a retirada da 

averbação da restrição judicial no prontuário do veículo indicado nos 

autos, através do SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES – RENAJUD, conforme extrato que ora se junta.

 2. Na sequência, considerando o transito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 230265 Nr: 10444-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288237 Nr: 7673-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS E OLIVEIRA LTDA ME (CORREIA TENA 

TIDO MERCADO E MATE, ETTORE DE OLIVEIRA SILVA, RAFAEL TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336434 Nr: 4871-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. CRED. MUTUO DOS LOJ. 

VEST. E CONF. CBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME, JOSE 

FERNANDO BARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO H. LESSA - 

OAB:OAB/MT 6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do pedido de fls. 97, fora realizada busca pelo Sistema INFOJUD, 

objetivando o fornecimento de cópias das declarações de Imposto de 

Renda dos executados, 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.

.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221051 Nr: 1284-45.2009.811.0002

 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-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CECILIA KLEIN IBING MINUSCULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 Vistos.

1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em 

aplicação analógica do art. 1018, § 1º do CPC.

2. Aguarde-se o eventual julgamento do Agravo de Instrumento.

3. No mais, seguem informações ao agravo, digitadas em uma lauda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402397 Nr: 12624-73.2015.811.0002

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA FONTORA JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05 (CINCO) dias, providencie as diligêcias 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 valor da 

diligência .Sob pena de extinção ,nos termos do art. 485,§1° do Código de 

processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001937-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA (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: 1001937-15.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA Vistos. 1. Em análise 

aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO 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: 1001538-83.2018.8.11.0002 AUTOR: JOAO DO CARMO DA 

SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por JOÃO CARMO DA SILVA, em face de BANCO 

BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Ao analisar a inicial, percebo que a autora se 

descurou em atribuir corretamente o valor da causa, conforme determina o 

art. 292, V, do CPC. 3. Ocorre que a requerente pretende, além da 

declaração de nulidade, receber indenização a título de danos morais, 

contudo, não indicou o valor exato que pretende. 4. Assim, tratando-se de 

ação com cumulação de pedidos, o valor da causa deve obedecer à soma 

dos valores pretendidos, 5. Desta feita, oportuno à requerente o prazo de 

15 (quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, atribuindo 

corretamente o valor da causa, devendo indicar o valor exato da 

condenação pretendida por danos morais, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme art. 321, parágrafo único, CPC. 6. Intime-se. 7. Às 

providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001093-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATTILIO REGINATO (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: 1001093-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BAYER S.A. 

REQUERIDO: ATTILIO REGINATO Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, 

devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000915-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DA SILVA PORTILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000915-19.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DEBORA DA SILVA PORTILHO Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ R$ 61.592,21 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e dois 
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reais e vinte e um centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 7. Às providências. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLISON DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000708-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALLISON DA 

SILVA PEREIRA 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000557-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MIRANDA DE BRITO (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: 1000557-25.2016.8.11.0002 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: CEZAR MIRANDA DE BRITO 

Vistos. 1. Defiro o pedido do autor para citação do requerido no endereço 

informado no petitório de ID 11418107. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000840-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDALVA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000840-77.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GILDALVA FERNANDES DA SILVA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 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 fora 

enviada para “Rua GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS, N. 535, 

FIGUEIRINHA”, quando no contrato consta que a requerida reside no 

número 272, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Verifico, também, que a pretensão da 

parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 5. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 15.717,27 (quinze mil, setecentos e dezessete reais e vinte e sete 

centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido entre 

as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de 

débito constante na exordial. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), bem como recolha 

as custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição. 7. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 8. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 9. Às providências. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001542-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOSSAN PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001542-23.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DOSSAN PECAS E SERVICOS 

HIDRAULICOS LTDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001186-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (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: 1001186-28.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em 

cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve 

observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em 

observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo 

que o valor apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo 

qual, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 3.312,91 (três mil trezentos 

e doze reais e noventa e um centavos), que corresponde à integralidade 

do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme se verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. 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). 5. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “ENDEREÇO INCORRETO”, de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito, 

nem, tampouco, fora localizado nos autos o Instrumento de Protesto, que 

seria documento hábil, neste caso, para comprovar a mora do devedor. 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 7. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da 

causa, junto ao registro do feito. 8. Às providências. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001197-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001197-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, 

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, 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, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Contudo, em análise aos autos verifico que o autor incluiu os avalistas no 

polo passivo da demanda, todavia, não juntou aos autos a sua notificação, 

de modo a comprovar sua mora. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001448-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JESUS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001448-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSUE 

JESUS DE ALMEIDA 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001808-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BATISTA SOARES (EXECUTADO)

SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001808-10.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME, SUELI BATISTA 

SOARES 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001961-43.2018.8.11.0002

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:

ANTONIO BOENO DE GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1001961-43.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO BOENO DE GODOI Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001047-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEGILDO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1001047-76.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ADEGILDO MARTINS DA SILVA 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. Contudo, compulsando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Cumpra-se. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000337-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000337-90.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Vistos. 1. Diante da 

certidão retro, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor se 

manifestar no feito, indicando o endereço para a citação do requerido. 2. 

Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

que em prazo igual dê pugne pelo que entender necessário, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. 3. Às 

providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000963-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000963-46.2016.8.11.0002, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: MARIA JUSTINA DA SILVA 

RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Considerando a inércia do 

requerido quanto à assinatura do Termo de Acordo, concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para a autora se manifestar, requerendo o que entender 

necessário, sob pena de não homologação do acordo trazido ao feito. 2. 

Após, conclusos. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001784-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1001784-79.2018.8.11.0002, : Espécie: MONITÓRIA (40)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP, HAMILTON 

OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009235-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1009235-92.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIMAR 

RIBEIRO Vistos. 1. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, intime-se o 

requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 

pedido de desistência do autor, consignando que seu silêncio importará 

em concordância tácita. 2. Após, voltem-me os autos conclusos. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALVES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000455-32.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MATHEUS 

ALVES DA ROCHA 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. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de 

dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso 

Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 17.207,28 (dezessete mil duzentos e 

sete reais e vinte e oito centavos), que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme 

se verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Assim, concedo 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Verifico, ainda, que o autor juntou aos autos a notificação do réu, com o 

aviso de recebimento, porém o mesmo retornou com motivo “AUSENTE. Na 

sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios 

de notificação pessoal, de modo que não ficou comprovada a mora do réu. 

6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 

2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 7. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 8. Após o recolhimento das 

custas remanescentes e, escoado o prazo para atendimento do item “6”, 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 9. Às providências. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 
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